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सादहिलादपणम्। 
भि 00 शकन 

प्रघसः परिच्छेदः | 

नद टन ५ 

अवतरणिका। 

ग्रन्यारश्ने निर्विघ्नेन प्रारिखितपरिसमापिकासो वदू 
मयापिक्ततया वाग्देवतायाः साग्बुख्यसाधत्तं ( क )। 

" (क) प्रयव्व परात्मानं खौनीवानन्दशर्मसा। 
साद्िव्यदपणव्याख्या विमलास््या विरच्यते! 

अध प्रपमकारिकायां सरस्न्याराघनेन स्यायनिर्वाष्प्रयुक्गिपरतां, प्रकट 

वयितुमवतर्णकां ग्न्यज्नदाचष्ट यन्यारश्म इति! य्न्यस्य महावाद्यदिरेपद 

च्मारम शारन्मप्राङ्ासै चायरतिखुपस्य श्रारन्धस्य सद्नलाच्रयाधिकरपतवाधा- 

ष्यं सचपा तत्प्रयोजनञ् सद्लारम्मवीरव्यवद्धितत्दाधः। देत् तुषारम्प 

भादिनि सतीः त्याहुः तन्न तधा सति थारष्यप्राकाल धति पटादिव धारम 

भाविनि खतौनस्मादारन्भप्रागभावसमानकाचीन्वदेव दोषः न तु सुदाषार- 

परम्प्ररापरिप्ाघद चरारभ्भाव्यवद्ितप्राङ्ालोनतस्य, न ख काटान्तरोष्मददहा- 

चरणस्यापि प्रटटहारा प्रहतीपयोगित्ायोगित्योरम्यष्ितदषदाधऽसिडित्कष् 

द्ति वाच्यं तख प्राशस्यंनाचन्तीपयोगित्वदन्यनात् । निर्विक्नन प्रतिवन्धङी- 

भूतदुरट्टाभाददारा प्रारिश्ितस्य विकपाविषचसय परिसुमाप्निः चरसदण्ययन्ता- 

नुष्टानं सत्कासौ ग्रन्व्दिति गेषः 1 वादवानि चटादद्ददिदटयाः वान्नष्षा- 

लामश्ाखादीनि च तदधिहवतया चदध्यदनदा बान्देदवाथाः सस्सन्दाः 

खाप स्यम् भाराघनेन खापराघनारुकृदसाधपे करेति । ष्ठं पएस्र- 



२ ` साहित्वदपंणम्। 

| । मक्गलाचस्णम् । । 

शरदिन्दुसुन्दरसुचिश्ेतसि सा मे गिरां देवौ । 

अपदहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु १(ख 

पासिघानं रामः खयं याचते लौवव्यहो राव्य दृ्यादिवत् काल्यनिक भेद्- 

सररौकत्य, अन्या कत्वा पैतवेन उत्तमपुरुष एव स्यात् | नच हत्तिकारकारिका- 

कारयोर्वालवी मेद दति वाच्यं रमम्वख्पं निरुपथिष्वास दति प्रतिघ्रातुरत्ति- 

कारस्य कारिकया रसनिरूपणमसङ्तं स्यात् । 
(ख) शरदिन्दिति। सा वैदागमप्रसिद्धा रु एन विष्डना वर्चमाना 

वा ( ्रकारो विष्णुरूद््ट ¶तयेकाचरकोषात् ) गिरां देवौ सखरस्ततौ सम चेतसि 

वत्तसाना सतौ तमीऽज्ञानमपदहत्य विनाश्च भ्रखिलान् सर्वान् भर्घान् वाष्य- 

ख्य तात्पय्यव्यद्यरुपान् सन्ततं यदा यदा भयेज्नानसुपयुक्तं तदैव प्रकाशयतु 

परकटौकरोतु। युदा सन्त्तासिति तस व्यस्य विषयं निविडसिति तदटयः 1 

खा कौटथौ ? शरदिन्दोरिष सुन्दरी अतिविशदा सविदींभिर्यस्ाः खा तथा। 
अरदिन्द्रपि तमः ध्वान्तं विनाश्य अर्थान् वस्तूनि प्रकोश्रयतौव्येपसा। वाद्व 
याधिक्ततत्वव्याख्याप्नाय सिरां दवौत्यनेन खरखल्या उपन्याखः। श्रयवा रेव 

दुर्गा मम गिरामर्घान् चैतसि व्यत्पित्सूनां दि प्रकाशयतु खा कौटयौ 

शरदिन्द्सुन्दरः शिवः तव सुचिरभिलाषो याः सा तथा अन्यत् समानम् । 

एततूपचे वाख्धवार्धि्टतयैति कनौविशेषणम् । वाद्भधाधिक्ततः यन्यक्लदिति 

सदयः। श्रवार्दरवताया इति गमौप्नौयदेवताया इव्यथः इटटेवताया गोप- 

गौयतलरमागनने सुप्रषिद्धम्। भरत सेखनेन खरखलत्वाः वणं चेतसि वत्तमानेत्य- 

नेन सननं ध्यानच् लभ्यते इति दिदिधं सरखल्याराघनमतीक्त' त्य वित्रा 

भाददारा प्रारिखितपरिखमापिरेव फनतु विं यथा निष्पापस्य तद्य 

लोकप्राप्तिरेव खन्थोपासखत्स्य फलं न तु पापचयपूवंकत्रद्मह्लोकप्रा्िः। तदु्त, 

उग्युपासखतेयै तु नियतं शंखितत्रताः। विधूतपापा यान्ति बद्मलोक- 

ननामयसिति। यहा निर्वि्रेन इति विन्नामावदारेचधम् | ` अभावश्च यधा- 

यथयसव्यन्तामावौ `ष्वंसखद् यादयः अव्यन्ताभावपचचे अन्वयव्यतिरेकातुविधायिल्वरूपं 

जन्वलमाद्ाय व्यापारल्निवांहः एतन्यते सवैतैव विशिटफववन्लमित्ययं सम्भव 
दति उवं समन्नषम् | ~ & 



। प्रथमः परिच्छेटः। २ 

प्रस्य ग्रन्यस्य काव्याङ्तया काव्यफरैरेव फलवक्छ- 
सिति (ग), 

काव्यफनतान्योद । 
0, 0 १० 

चतुवेग फाल प्राप्िः सुखादल्पधियामपि ] 

काव्यादेव यतस्ते न तत्खवरूपं निरप्यते॥२॥ (घ) 
चतुवंगफलप्रासिद्िं काव्यतो रामादिवत् प्रवर्तितव्येन. 

रावणदिवदित्यादिक्त्याल्षत्यप्रहत्ति निदत्त पदे शद्ारेण सुप्र 
तौतेव (ङ) उक्च्च- 

{ ग) प्रहप्यद्ग प्रयोलनवक्ल दर्शयति चेति प्रन्नम्वमायरूवयर्यः। काव्वाष्र- 

तया काव्यपलखाधमेऽप्रधानकारणतया काव्यफलैरिति धान्येन घनवाम् द्रतिवद् 

च्यमेदे ठतीया काव्यफलाभिघ्रफलत्त्वसिग्ययः। यधा दथंपौपपमासाद्नामां 

प्रयानादीनां द्थपौ्सामफलेनैव फलवत्वं तथासखापौति भाषः} ननु प्रया- 

जादौनामङ्नापूर्वलननष्टारा परमापूतै प्रुपकारः उम्भवतीति तव तथास्तु प्रते 

त श्रासस्य काव्यगृणडोषादिक्ापनोपद्दी णत्वेन चतुग प्रत्ुपकाराखग्मवात् वषं 
तत्साघनल्रमिति चैत्र काव्यं हि खस्पं न कारणं किन्तु छतिच्चप्नयम्पतरविप्रद- 

` तया इति अरतास्योपकारः सम्भव्रतौतिन कापि विप्रतिपतिः। ननु धस शतु 

यर्यातिरिक्साव्यगुणाटिक्तानरूपफलसक्वात् कथभेवकारार्थान्य इति चेत्र फष- 

वक्वसिष्यव वतोः प्रयस्तायतनोतुक्रटफलपरत्वात् ! एवच चतुर्वगफलखाषनत- 

च्रापनेन पत्र लोकानां साभिनितरैयप्रह्तिभविष्पतौति भावः। 

(घ) काष्यशलप्रदथनपुरःसरं काव्यखर्पनिर्पपं प्रतिजानीते चतुदगेति। 

चचतुर्वर्मो भर्मावङाममोचा एव पलं सुखाद् सनायाखात् असधिवां सुकुमार 

सतीनाम् भरपिना परिपतवद्धौनाद् एवकारे वेदयास्छन्यव्ष्टेदः यत षति 

अन्यादिव्यस्य विषम् । एवष प्राघौनसब्यतं नौरखकाव्यं चतुवगासाधनलान् 

न निरूपपौयसिति फलितम् । तेन भायासं विना चतुदर्गखाधनतेन तसय काम्यस 

खखूपमिति खम् अखाधारयं सपम् इतरभ्वरदषडो धर्मः उदनः निर 

प्यते श्रायते। ए 

| (रू) कान्यस्य चतुदर्गदाघनत्वसतपपादयति चतुदगफखप्रापिरोति । रामा- 

टिश्द् रासादिनेव चुवगकासेन रित्राधापरिपादनादौ एडतितम्यं न राप 



+ १ ठ 

भे सादिष्यदपणम्) 

` “धघर्मा्धकामसोचेषु वैचचणयं कलासु च। 
करोति कीतिं प्रौ तिचच साधुकाव्यनिषेवणसिति | . ( च) 

किच्च । काव्यात् धमंप्रासिर्मगवन्नारायणचरणारविन्दस्त- 
वादिना । एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यगृन्नातः खगे लोके च 

कामधुग् भवति इत्यादिकदवाकभ्यश्च सुप्रसिरेव ) श्रथ 

रिश्च प्रत्यच्तसिद्ा। कामप्रािधार्थहारेव। मोनच्प्रासि- 

चैतव्नन्यधर्मफलाननुसन्धानात्। समोच्नोपयोगिवाक्ये व्यत्- 
पत्याधायकल्वाचच (छ)! चतुर्व्गप्रापििं वैदशास्तेभ्यो 

शादिवदिति रावणादिनेव परदारदर्थाटौ न प्रतर्तितन्यम् इयथः) कवय 
विदितं कर्म क्त्यं निषिद्ध" कर्म तयोः प्रहत्तिनित्ती यत्रचिणेषौ तवोरपटे्- 

' सव्जमकन्नानं ख एव दारं व्यापारः तेन। तथाद्धि काव्यात् रिदधितकर्मभि 
कत्तव्यतान्नानं ततस्तत्र प्रहिः तदनुष्ठानं ततो घ्न; वखाटथेकामौ धर्नादयेय 
कासशेव्यादिखरणात् । विद्ितकर्मफलन्यागात् निषिद्धाननुष्ठानाच्चापवर्मः । सुक्तः 

कर्मफलयागात् शान्तिसाप्रीति जनैषिकौसिति सख्रणात् व्यापारे व्यापारिषौ 

नान्यधासिद्धिरिति न्यायेन काव्यख धर्मादिजनकलसिति भावः। । 

(च) श्रत प्राचीनसंवीदमाद् उक्तखेति। धर्माधेकालसोचेषु तदुपायेष 

वैवचण्य' विश्िटज्ञानं कलासु दत्यमीतादिचतुःषाटप्रकारासु खाधकाव्यख निषै- 

वं करणं जानच। 

(ह) नतु काव्यं कत्तव्यत्वाकत्तष्लन्नानदारा क्व्याक्ननयप्रतसिनिदत्तौ प्रति 

क्षारणसास्तां धर्मादि प्रति त॒ भन्यथासिद्धमैवेत्यत श्राह किखेति काव्यादिति 

भाप्तान्तचतुष्टयेनान्वेति! सदी युण्क्तापनम् भादिना विष्ठुजन्पादिक्ञापनं तट 

हारव्य्घः एव काव्यान्तरमफलसत भाट रएक दरति एकौऽपौलय्यः सुप्रयुक्तः 

रखवत्तया रवितः सम्यक् तार्यं ज्ञातः भव वाकारो चौडव्यः इत्यादि- 

वाक्येभ्यः! सतकाव्यक्तिज्प्तान्यतरम्य धर्ममाधनत्वं जौौतसिनि भावः प्रत्त 

सिद्धेति धनिस्तवादिना कवीनां धनप्रा्िर्लीकतप्रमिद्धैवेयथः। क्मप्राभिषवति 

काम्यते दति कामो विषयभोगः तख प्रा्तिः। धर्माखयेस्ततंः कामः कामात् 

सुखससुत्नतिरिति खरणात् । एतच्चेति काव्यजन्ये्यथेः । मस्छाननुखम्पाना- 

देव तदपौनोतत्िकयोरथेकासयीरत्यत्तिसम्भावनेव नास्तीति तयोरलुपादागस् } 



प्रथसः परिच्छदः! । ४, 

मौर तया दुःखादेव परिणतब्ुौ नासेव जायते! ` परमानन्द. 
खन्दोहजनकतय! सुखादेव सुकुसारचुद्ीनामपि पुनः काव्या- 
देव । नतु तदहि परिणतद्ुदधिभिः सत्स वैदशास्तेषु काव्येषु 
किसिति यनः करणौय इत्यपि न वक्तव्यम् । कटुकतौपधोपश्र- 
मनोयस्य रोगस्य सितशकंरोपश्मनौयतवे कस्य वा सेगिणः 
सितशकंराप्रहत्तिः साधीयसी न स्यात् १ किच्च (ज)! कान्य 
-ष्योपाटेवलमाग्नेयपुराणेऽप्युक्तम् । 

“नरत्वं दुलमं लोके विया तत्र सुदुर्लभा । 

` यदा घर्मप्रधानं फलं तेन भ्रधकामयोरपि सेष्टः धननुखन्धानादपारनार्खिकतेन 

खाघ्यलवानिद्धरिणत् । नोकीप्ोगिवाकासुपनिषदादि तव द्युवच्वाघायकलात् 
टद्तरप्नानजनकत्वात् । 

(न) नयु काव्यादुपनिपदादिव्यत्पत्ति्लतस्रदर्घानु्ानं ततौ नोचप्राशिरिन्द- 

न्यथासिद्धितादवख्यनवेंति चेत् सन्यम् खउपनिषदादिन्नानादपि सोचप्रारिरिव्यभि- 

प्रायेणखोल्यापनम् । कान्यादेवेति एवकारव्यवच्छ्यं दर्थयति खतुरदयेति देदाः 

प्डगयनुःखामायर्वाख्याः ग्राख्ाणि मौमांखाटीनि) दुःखारेदेति गुग्भ्वद 

च्छदः! परिणतवु्धौनां वेदादिष्यो. धमंप्रासिः सृखात्र भवति। सुकुमार 

मतौनान्तु टु.खादपिन सभव्रतौति भावः! परसानन्दसन्दोहः रखाखादसुष्- 

परम्पर । भपिना पारण्तवुद्धिखमुचयः। तथाच रसास्वादनायेमपि प्रयत्त- 

मानस कन्याज्लत्यापदेश्रपय्यदसन्र' यत्काव्यं चतुर्दयनपि लनयतौति भावः] मनु 

पायेण शडते नन्िति। तट काव्यस्य चतुर्दगखाघनलष्डोक्ारे प्रयगउतुदगाध- 

शुखसः। , काव्यात् तात् रखाखादो दुःखं विना दसादिप्राछिय भदति देदादि- 

ग्वम्तु दुःखेनैव घसांदिप्रािरैदेति वेद्रायेचया काव्यादर दरति सदे रमौरौनम्)। 

एतदेव सौक्िकटृटान्तेन द्रदयति रटुक्तेति। रटुङति तिक्तादुष्डदणं भिन- 

प्करा पतिगुयगुडवकारविशैयः तचा उपश्रसमौयद्दे प्रतिकाख्यवे। तदश 

सान्यख चनापतवाक्वत्ऽपि ्यतिखदाचारवत् वेदानुसापक्रत्वन प्रारार्छसवयम्ध- 

सित्तिभावः। काव्य उयील्षिकसुपादयदहपपादय दानिं ठदुप्पादयति 



, सादहित्यदर्परम् 1 

कवित्वं दुलंभं तत्र थक्किस्तत् सुदुलंमेति ॥ ( भ) 
तिवगंसाधनं नाख्यमिति च विष्णुएरयणे (ज )। 

` <काव्यालापाश्च ये केचिद्रीतकान्वखिलानि च । 
शन्दसूतिधरस्यैते विष्णोरंशा महान इति? ! ( ट ) 

, तेन हेतुना तस्य काव्यस्य खरूपं निरुप्यते! एतेनाभि- 
पेय प्ररशरितम्। (ठ) । 

तत् किं खरूपं तावत् काव्यमित्यपेक्तायां कथित् “तद् 

दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलक्घतौ पुनः कापोति” एतचिन्यम् 
, (ड) । तधाहि यदि दोषरहितस्यैव काव्यल्वाङ्गोकारस्तदा- 

( भ) नरत्वमिति। लोके जगति नरव नानवजन्प्र दुर्लभम् चगीतिः 
लचयोनिभसणणन्ते तखयाधिगमादिति भावः! तत्र नरे विद्या शास््रक्नानं 

सुदुर्लभा भतिदुषप्रापा। तत्त विद्ायासपि इत्यध; कर्त्वं काव्यरचायटलः 

दुलभ दुष्यापम् । यदि कोऽपि विदान् कथित् एकं डौ .वा चोकौ रचयितुं, 
श्यत्तोति किन्तु काव्ययन्य प्ररत नेव्याद शक्तिरिति। शक्तिः खानव्यं लाव्य- 

करपन्नानेषु इति भावः! ` सुदुर्लभा अतिदुरापेत्यथः.। ततञ्च वहुतरप्यरापे- 

वता काव्यशक्तेरिति फलितम् । . । 

(ज) विवगंखाघनमिति। ववाखं वरः धर्मायेकाना इत्यथः तख 

खाधनं लाभोपाय इव्यथः नाच्छम् चरभिमेयं नाटकादि इति चैति उक्तमिति 
गूप॑णान्वेति। । 

(ट) पनस कान्यस्य प्रारैवत्वमाध्रे यपएराणप्रा्ाखात् द्रट्यति काव्यालापा 

ति।- यै केचित् कानब्छालापाः सरस्तशब्द्ाघव्याहाराः अखिलानि समनयाखि 

गीतकानि सद्गौतयः विदन्तं इति शेषः एते अन्दसूत्त' षस्य वेदमयस  महा- 

त्मनः दिष्णीः नारायण अशः खर्पविशेषा इत्ययः । 

-( ड ) तेन हेतुना चतुरवगेफलचाघनलेनेति सावः । अभिधेय श्र न्यस 

चतुव॑गंफलप्रापिसत्यिनेन अभिहितं चकारात् प्रयोजनसम्बनावपौति मावः सस्वन्ध- 

खात प्रयोजनाभिघेययोः काय्येकारणभावरूप इति । - 

(ड) तदिति) अदोषौ वच्यनाण्दोषवजितौ खगुणौ वच्छनाखमुख- 

समन्वितौ कापि पनः भनलक्तौ भवद्धारर्ौ वा भस्, टालङ्घारौ र्दा 



प्रधमः परिच्छदः । -ई 

भन्यक्घारी द्ययसेव मे यदरथस्तत्राव्यसी तापसः 
सोऽप्यत्रैव नदन्ति रात्तसकुलं जीवत्यहो रावणः, 

धिक् धिक् शन्रजितं प्रवोधितवता किं ङ्न्मकर्न वा 
खगंग्रामरिक्ताविनुर्ठनहयोच्छनैः किमेभिर्भुजेः-१” ॥ (ट) 
श्रस्य सलोकस्य विषघेवाविमशेदोषदु्टतया काव्यत्वं न स्यात् 

प्रत्युत ध्वनितेनोत्तमकाव्यताऽस्वाङ्गोहषता तस्पादव्यासिरस- 

शव्ट्थ चर्च तौ भ्रधैवि्िच्शव्ट् एति भावः ठत् काव्यमिवधैः। केचित्त 

यन्दार्योमयपर््यापरलं काव्यस्येत्याहुः तच्र, तघा सति शब्दमाच्रप्रत्यवतरे कायं 

` णोमौति न प्रयुज्येत व्यासज्यद्रत्तिधर्मस्य लौकिकप्रव्ये म्वायरयप्रत्ददष्ट 

कारणत्वात् । एतत् लचचणमिति यावत् चिन्त्य" विचाय्यं टृपयम्ति यावत् 1 

(द) न्यक्रार दति। राव्णोक्लिसियम्। सै सम यत् चरयः जदवः 

यक्तन्ते द्रति शेषः अवर्मव श्ररिमन्नाव एव न्यक्वारः निकारः दिलीकाध्पने- 

विजितसर्वारेः तृसद्वावस्य ध्रनाटरातिगयप्रतिपाटनाय न्यक्रारत्ेन च्रारोपः। 

तवापि तेषु भरिपु सत्म्बपि भी रामः तापसः तपन्विम्चदाग्य मम धरिग्य- 

मिति हितौयो न्यक्कार दति शेषः। ₹रषातिथयच्यापनाय रामस्य धरदःग्रद्टेनं 

निदेशः न तु नारेति वीध्यम्। सोऽपि तधाविधोऽपि ग्रतैव लद्ायार्सव 

नव्रदूरे ति शेषः राचख्कुलं नन्ति नतु निरतं कृतापि भवतिष्ठते नापि 

दि वि. राल्खान् नाशयति यैन चसा स्यादिति भावः। राव्खः गौवति ची 

श्वाग्ध्यम् एतादृशपरिभवेऽपि रावप्सय नौवनमसम्भरवसिति भावः| प्रसोधित- 

वता प्रबुद्धेन विर वोघने त्यस्य भ्वादिक्ख स्पमिदम् । यदा प्रवीधितं 

प्रचोधनमख्यामौति तीक्षेन जागरितेनेत्यवः कुष्मकणेन किम्? न किनि 

काय्यं साधितसितिभादः। शक्रजित् यः पक्रं ल्िततगान् तं सेघनादसित्दयः 

चित् धिक् दन्द्रजेतापि न किमपि कायै साधितवान् एदि पुनः पुगनिन्टानिः 

द्यैः! स्वग एव ग्रामटिकान्तद्रयरासः श्वाय टीः तस्य विनुक्छनेयः 

उधा उच्छुनैः वलदपितेः द्रव्यय: एमिः सुजैः वाइुमिः विस्या द्रति चेः किनि? 

निष्वयोजना द्मे यादव प्यव भ्यदूंखदिक्ौदितं इते, गवादि नः 
सखजौ सततगाः आदू लविक्रीडितमिति उदरात् । 

(प) विपेयाविभग्ेति। विधेचस्व साध्य चदिसणः चप्राघानेन थ; 



~ ` साद्धि्यटपणम्।. 

चणदोषः। ननु कथिटेवांशोऽत् दुष्टो न पुनः सर्वेऽपीति 
चेत् १ तरिं यत्रे दोषः सोऽकाव्यलप्रयोजको यत्र ध्वनिः 
स उतमकव्यल्प्रयोजलक दइत्ंश्याभ्यासुभवत आ्रक्ष्यमार्णं 

व्ताव्यमकाव्यं वा किमपिःन स्यात्! नच किचिदेवांशं 

काव्यस्य दूषयन्तः युतिदृष्टादयो दोषाः १ किं तर्द सर्वमेव. 
काव्यम् । तघाद्धि काव्यात्मभूतस्य रपस्यानपकर्पकलयं तेषां 
दोषलसपि नाङ्गीक्रियते! अन्चधा नित्यदोषानित्यदोषल- 

व्यवखापि न स्यात् (ण)। यदुक्तं ष्वनिकल्लता। 

ख एव दीष तैन दु्टतया दौषगुक्ततया। अव चौके विधैयम्य न्यद्धारस्य श्रतु 

यायसनुक्तव न विघेयसुदौ रथैदव्युक्तनयेन रचनादैपरीव्यात् भप्राधान्येन निदेशः 
सघा सखर्गग्रामटिकेयव हात्वं विचरेयं समासे गुषीभावात् अनुनादताप्रतीतिकर 

दति दिविध विघेयाविमर्थो द्रटव्यः! इष्टाप्रत्तौ दीपमाह प्रव्तेति। म्रत्येत 

परीत्य ध्वनिखेन वाच्यार्थादधिकचमत्कारिव्यद्यवत्तया, वाव्यातिशयिनि व्यय 
 ध्वनिस्तत् काव्य्चत्तनमति लवणात् श्रस दीक उत्तमकाव्यता भ्रङ्ञोक्तता 

सीता । भव दूर्वाजन्यावमानेन रुपस्य निवेदाग्य सद्धारिमावस्य व्वद्य- 

तया घ्वनित्तसवगन्तव्यम् । तस्मादुक्तदीषसद्राठेऽपि .काव्यताद्गौकारात् परव्यािः 

्लच्ये खच्तणणागमनरुपा। लचण्सय निरक्तकाव्यलत्तण्खय दीषः। चंश्राभ्याम् उन- 

यतः दु्टादुष्टमागाभ्याम् भाक्घवमायं व्यावत्य मानम् इटं न्यद्धार इति पन् । 

शतिदु्टादयः भादिशन्दात् च्रपुरलवादिगरहणम् ! ताहि तानैवार्यमवगच्छ 

द्रत्यथः। कान्यात्मभूतख काव्यस्य रसात्मक्तवाक्वख नात्मूतख घात्मतां प्राय 

रखस्य वक्यसाणस्य डरा दिद्पस्य भनपकघकल श्रपकर्षानाघायक्तते तेषां जति 

टु्वादीनां दोषलनपि दीषावदत्वमपि न श्गीक्रियते। ननु दोषाः सव्देव 

रोषावद्धाः ते कदाचित् न दोषावह इति कथमसिव्याद्रद्याह शरन्ययेति । भअरन्यया 

वैपरील्ये इव्यथः निव्यदोषाः च्यतसं्कारतादयः च्रनिव्यदीपाः युतिदृ्टत्वादयः 

तेषां भावः तखश्व्ववस्था नि्डरिणं न स्यात् न भवेत्! रखापकषकतलनमाते- 

चैव ग्रुतिदुदटत्वादयो दोषतासावदइन्ति तदा तु रसं नापकर्षन्ति बा उतृकषयन्ति 

तदातेन दीषाः। त्यात् ते भनिन्यदीषा;। चयुतखंस्तारतादयन्त॒ सवदैव † 

ठ ` षखसपका्पयन्तीति ते निव्यदीषा इति भावः । भवत् विधेवाविमभेदोषः र्खा- 

¢ 



प्रथमः परिच्छदः । र 

श्ुतिदुष्टादयो दोषा अनित्याय च दर्िताः। 
घ्वन्याकन्ेव खङ्गारे ते रेया इत्युदाद्रताः" ॥ (त) 
किच्चैवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात् । सर्वथा 

निर्दोषस्येकान्तमसम्धवात्। ननु ईषदर्थे नजः प्रयोग इति 
चेत् तरिं ईषदोषौ शब्दाथौ काव्यमियकेनिर्टोपयोः काव्यत्वं 
नस्यात्] सति सम्भवे ईषदोषाविति चेत् एतदपि काव्य- 

लक्णेऽवाच्म् ।. रत्रादिलच्नये कौटानुकैघाद्दिपरिद्ारवत्। 

न हि कौटानुषैधादटयो रत्नस्य रत्नत्वं व्यादन्तुमौश्णाः 

किन्तु उपाटेवतारतम्यमेव कत्तु तददत्र खुतिदृष्टादयोऽपि 

काव्यस्य (ध )। उकाच्च । 

4 

पकर्पषफतया सर्वमेव पयं दूषयन्तीति नासां भिकतेति फलितम्! उक्रमधे प्रसा 
सीन द्रटृयति यदुक्रमिति। 

-( त) गतिदु्टाटय्र ति। यै च ग्ुतिदु्टादयः घनित्याः प्रखर्वसालिका 
दोषा दर्थिताः ते ध्व्यात्मनि च्यद्यप्राने ष्रारे एव देयाः त्याज्या एति चदा 
इताः उक्ता एवकारो भरन्यव्यव्रच्तदकः तेन रौद्रवीरादिरसै उद्धत वक्तुः चनि 
कटुादिकं गुण एव एतच्च उत्तरत स्फ्,टीकतं यन्वह्षता । 

(ध) ननु श्ष्दटीषाणां तेषां रखापकपक्ता दोपा प्रति दीपखामान्यवदण- 

परापरयथे परम्परया र्सटूषकतवं तयापि बाच्यसत श्राद्ध किञ्चैवसिति। एवं 

यतिकटादीनां परम्परया टीपत्वाङ्गीकारे काव्यं भवदुक्तकाव्यलपं प्रविरल 

विषयं खल्यम् . रेषा पत्ती निर्दिषवमिति नि्ंक्वमिन्ययेः। एकान्त. 

मव्यन्तम् । ननु यदि-सर्वत्रैव दोषः स्रष्ति तदा ईषटीपौ शब्दार्थौ लाय 

` सिति दिवचष्ठौयलिव्यभिप्रायेणादट ननु ईषदयं नञजश्ति। यदि निपुदपतरक- 

विना निर्टोधं काव्यं रचथितुः शक्यते तदा तदातिन्टाप्नि दर्मयति त्ति 

नञ दूपदस्वीकारे दव्यधः। सति सम्प्रव दति ततद सुदीपं सध्ये इष- 

छ्योपावेद शब्दाथौ काव्यमिदर्धः करदे दलक्टोपरद्ितादिन्यद्ः सम्प्यते शति 

एतद्पयति एतदपीति यन्वद्रौपरष्ितिवमपीश्घः रजादोति चादिपरदटन रुन 

{दिष्य कौटालुदेशादीलादिपदटैेय मडिनत्वादिपरियषः परिदरः पाषष््म्) 



१० ` साददित्यदरपणम्। 

न्कीटानुविदरत्नादिमाधारण्येन काव्यता। 

दुष्टेष्वपि मता यत्र रमादयनुगमः स्फुटः ॥ (द) 
किच्च। शब्दा्योः सगुशत्वविेषणमनुपपन्रम् 1 

गुणानां रपैकधम॑त्वस्य भवे रसस्याद्धिनो धर्माः भौ्व्यीदय 
द्वातमनः” इत्यादिनां तेनैव प्रतिपादितत्वात् रसाभि- 

व्यच्छकत्वेन उपचारत उपपद्यत इति चेत् तधाप्ययुक्तम्। 

` तथाहि, तयोः कौव्यख्वरूपत्वेन अभिमतयोः शब्दा्ंवोः 
रसोऽस्िनवा १ नास्ति चेदु गुणवत्तमपि नास्ति, ुणानां 

तटन्वयव्यतिरेकानुविधायिल्वात् 1 रस्ति चेत् १ कथं नोक्तं 

रसवन्ताविति विशेषणम् । गुणवत्वान्यधानुपपन्या एतल्लभ्यत 

इति चेत् १ तिं सरसावित्येव वक्तुः युक्तः न सगुणाविति। 
नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये “शओौर्यादिमन्तो देशाः" 

[व 

इति केनापि उचच्यते। ननु शब्दार्थौ सगुणावित्यनेन गुणाभि- 

खृटान्त विहरन् प्रकतसुपपादयति न षहौति। रत्र रवादैः रवत्वं रन्रादिवं 

व्यादन्तु व्यावर्तधितुम् ईथाः समर्याः। खपादेथतारलम्यम् उतछ्टाद् चैख- 

खणयसपकर्षसिति यावत् तदत् भव काव्यं वत्तसानाश्रपि च्तिदु्टादयः का्यख 

काव्यत्व" व्याइन्तुः नेशाः किन्तु उपादटैयतारदम्यसेव कर्सिचयनेनान्वयः 1! , 

। (द) भवाय प्रमाण्सुपदशंयति उक्तमिति। कौटानुविड़ः कौटचतः 

यः रवादिः तस्य साधारख्यन साम्येन यद स्फ्टः सुव्यक्तः रखादौनाम् भादि- 

पटेन रमाभासादयो रखद्यन्ते। ्रनुगसः उपालम्भः तत्रं दुरटुष्वपिं काव्यता 

मता भङ्गैता भन्यतेति पाठे षटुष्टषु षति तथेवाधः। तघाचोक्ताव्यािताद- 

भच्यतेवाव्र वोष्यम्। 

(घ) श्यम् भ्रटोषाविति थन्दाधगिभेषगयं दूषयित्वा सगुखाविति विशेषं 

दूयति किद्चति। नदि शब्दारषु गुणानासवद्यानं रसेष्वंव तदवस्वानख 

स्वयं यै रससयाद्भिन दत्यनेन प्रतिपादितत्वादिति भावः! रसाभिव्यञ्चकत्वेम 

रमादिप्रकाश्कतवेन उपचारत; परम्परया उपपदयते युन्यते सगुणत्वविथेषपमिति 

ओषः तदन्वयेति तद्य रसखख श्रन्वयः तत्छत्ते वत्छत्ता व्यतिरेकः तदख्तच्तं तद~ 



प्रथमः परिच्छदः! ११ 

व्यच्नको शब्दाथौ काव्ये प्रयोज्यावित्यमिप्राय ति चेत् ? 
न। गुणाभिव्यच्नरकश्न्दाघवत्वस्यापि काव्ये उत्वार्पमात्ा- 
धायकलत्व नतु खरूपाधावकत्वम् (ध) । उक्त' हि, “काव्यस्य 
शब्दार्थो शरोरं रसादिश्चात्मा गुणाः शौर्व्यादिवद् दोषाः काण- 
त्वादिवद् रौतयोऽवय्वसंसखानविश्रंषवत् श्रलद्ाराः कटक- 
कुणडलादिवदिति” ! एतन ^त्रनलद्कती पुनः कापीति 
यदुक्तं तदपि परास्तम् । श्रस्य द्यधः “सवत्र खालद्ारौ कचित् 
तु अ्रसफुटालह्ारावपि अन्दार्थीं काव्यसिति”। तत्र सालार 
शब्दाधयोरपि काव्ये उत्तपंमावराघधायकत्वात्। एतेन 
“वक्रोक्तिः काव्यजौवितमिति वक्नाक्तिजौवितकारोक्षमपि 
परास्तम् । वक्रोक्तरलङ्गररूपत्वात् (न )। य कचिद् 

स्फटालद्कारत्वे उदाद्रतम्। 

“यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैतत्तपाः 

ते चोन्मौलितसालतौसुरभवः प्रौटा: कदस्वानिलाः। 

सत्ता तयोरनुविधायित्वात् सदंसष्ावभ्रालिव्वात् । भयं मावः यत्र यव गुषी- 

ऽदि तवर तव रसोऽस्तीति भन्वयः। यवर यव रषी नालि तव तव रगृषी 

नास्तौति व्यतिरेक श्ति। गुणदश््वति गुणद्वप्य चगुखत्रख अन्यधानुपपनतः 

विना रसमस्यितेरिव्यधः एतत् रसवन्ताविति विशेषणम् । उत्कपमावाघाय- 

कत्वम् खत्कपंमावननकम्। सखरूपाघायक्त्दं खस्य स्पं लदपं तख पाष्टः 

यक्षत्वं साधकतम् | 

(न) उक्तमिति। रखादिरिव्यादिपदेन रसखाभासमावतदामाखमादध्यान्ति- 

सावोदेयभावसन्िभावभवलत्वादौनां गदम्) गृष्टाः माधर्पयलिःप्रखादास्याः 

वस्यसापाः। दोषाः चतिदुटवाटयः। रीतयः वैदर्भौनोडोराचखःखाटोपष- 

तयः। पलङ्गराः भनुप्राखोपमादयः। एतेग दत्तयमापरेतुना परां निरा 

सतम् । छत्कपनावराघायंूतात् न तु खस्पाायकूलमिति गेषः। एतेन 

उकररवुना इत्यः व्रा दिविता उद्िः वैचित्यरनिन्पयः। 



#। 

५ 

॥ 

१२. साहित्यदर्पणम्! `. 

सा चैवाच्ि तथापि तत्र सुरतन्यापास्दीलाविधी 
रेवारोधसि वैतसी तस्तल्ले चेतः ससुतरडते"  ( प ) 

(प)यद्ति। रेवातौरे कतक्रषीडतया तत् खानं प्रति उतमुकाया नायि- 

काया उक्तिरियम्) यः कौमारं रति विवादेन भप्रनयतौति कौमारष्टरः 

पतिः स एव वरः श्रभिमतः एतेन श्रभिसतसखय पत्युः सत्ता प्रतिपादिता । अत्रापि 

तत्तद्रतिकारण्सस्तीत्यत आ्राडइता एवेति ताणएवयामु तत्र क्रौड्तं तत्सना- 

तौया प्रवय: उन्प्रौलिताभिविंकञिताभिः मालतौभिः पष्पतरुविगरैवैः सुरभयः 

सौरभवादिनः प्रशस्तम् ऊद् रतिरयेषां तादृशाः भरनुकूलो व्न् वायुरित्यादौ 

वद्धघातोगमनाधता प्रसिद्धा! वायुगसनसखय प्राश्य मान्यम् । कदस्वानिखाः 

, धूलिकदस्ववायवः चैते तस्यैव सप्टावादित्ि भावः। केचित् तु कदम्बानिलाः 

कदम्बवनवाताः वनानिलानां प्रौटतैन वनवददिभूतानां सान्यीपलम्भात् उद्टीय- 

कलनाद प्रौढा इति व्याचक्रुः । तन्न, तथाल कदग्बपय्यन्तानुषावनसय निष्पूयो- 

जनकत्वात् भरण्यानिला इत्यनेनैव तदथेलाभात् न च मालतौखन्वखेनैवानिलानः 

सौ गस्यलाभात् कटम्बसस्वनखदर्थनं व्यमिति वाच्यं विलचण्सौगय्यलाभाय तख. 

खाथकत्वात् यथा रमणौकमनौयकपोलतरे परिपौतपटौरचैरलमखः । भयसच्चति 

पच्चशरानुचरो नवनौपवनौषठुवनः पवनः ५. नेति नवएुप्यितेल्यथ; 1 व 

चन्दनसम्वन्धेन सौ गस्थलासेऽपि विलचणखौगस्यलाभाय कदस्वसस्वनवर्येनम् । 

सा चैव तदवस्यैव भस्मि भवासि वत्तं इत्यथः) तापि ताहशसासरौसश्वेऽपि 

मुरतव्यापारलीलाविघौ निषुवनव्यापारविधानां रेवायाः नर्मदायाः रोधसि 

तटे वेलसीतसतलैे चैत वित्तं ससु्कछते ततैव विस्तुमलिलपतीःययैः । 
पपदूलविक्रौडितं उत्तम् । एतत् ्रस्.टालङ्ारलस्य खदारय चिन्य' विषाय 
दष्यमित्ययः ! अ ति विभावना विना ईतुः कार्ययोत्यत्तिरपा विशेषोक्तिः 
सति इतौ फलाभावदस्पा ते भरूलं यख ताद्य ताभ्यां निरुपितसख प्रवय 

मन्देटसङ्रालद्ारसख किलत विभावना भवति वा विशेषौक्तिरिलेवंडपसख अख- 
डारसख सप् टल॑सृव्यक्ततवः तथाहि उत्कष्ाया; पत्यादयभावरूपकारणं विनापि 

^. उत्कण्ार्पन्ाय्यकाघनात् किमियं विभावना, वा उत्कग्डाभावख कारण 

पवादः खक्वःऽपि फलरूपख उत्कण्डाभावस्य अकथनात् विशेषोक्तिरिति सन्दे 

क्फ टतयो प्रतिभाति । केचित् तु रेवातीरे कतचङ्तायाः नायिकायाः खब्टडे 

सखौ प्दुक्तिरियं चः कौमारे भनूटावच्यायां इरतौनि-कौमारहरः लार इत्यधेः 
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` एतच्िन्त्म्! भ्रव हि दिभावनाविशेषोकतिख्धलस्य सन्दे 
हसङ्रालद्ुनरस्य स्फुटत्वम्। एतेन-- 

“प्रदोष सुखवत् काव्यमलद्ारेरलक्तम् 

रसान्वितं कविः कुवन् कौत प्रीतिच्च विन्दति" ॥ (फ) 
इत्यादौनासपि काव्यलचणल्रमपास्तम् ! यत्त॒ ध्वनि- 

कारणों “काव्यस्यासा ध्वनिरिति तत् किं वस्वनलद्भार- 

रसादिलचण्स्िरूपो घ्वनिः काव्यस्यात्मा £ उत रसादि. 

रूपसात्नो वा? नायः, प्रहेलिकादावतिव्यसेः। दितोय- 

खेत् ? श्रोसितिव्रूमः(व)) ननु यदि रसादिसातरूप एव 
ध्वनिः काव्यस्यात्ा तदा- 

“अत्ता एल सिमन्नद् एल च्रं दिश्रस्न्रं पलोएहि । ̀ 

सा पदिञ्र ! रत्तिद्मधश्र ! सेव्नाद सद णिसन्नहिह्ि" ॥. 

इत्यादौ वस्तुमातव्यश्चतवं कथं काव्यव्यवद्टार इतिचेत् 

तापि रसामासवत्तयेव ब्रूमः! श्रन्वथा देवदत्तो ग्रासं 

उ एव दि वरः वि्टघ्तणरतिससथतया अभिमत श्ष्ययः एवात्र रखुय प्रधान 

लाप्रालष्टारतेति खाव्यपरकाशथकारोक्तौ रख रखाभाख्ष शत्यः रतेदपपति- 

गोचरतेभ रखाभास्यैव समप्मवादिन्याषहुः तत्र  व्यश्चक्राभादादुपपतेरताभाषात् 

वकु ग्रिथ्यतेव व्यश्चकमिति चेत्र वहतुलादयवेभिथ्य सानाभावात् प्रुत ख एद रि 

वर षष्यनेन उपपतिरतरत्यन्तासम्मदितवस्ुक्रम् । एतेन उक्षन दृत॒ना। 

(फ) भदीपनिति। दोषं दोपगुन्यं गुषवत् उरम् दलद्रैरष्षटतं 

खालड्ारसिव्यधः रसायितं कान्य कु्दन् कवि; कौत यथः प्रौतिम् समन्द 

विन्दति कते! र्व्यादरीनां वचनानासिष्यः। एवैन नि्टोपसय सगुदा- 

लद्रख राव्य प्रश्सतानतु मदीपारटः काव्यतवोाभाव इति सरितम् । 

(ष) ध्वनिकारोक्ष दृपयत्ति यिःत । खाग्पय साला सवष्पापादको 

श धर्मदिभेपः ध्वनिः व्यद्भत्पोऽधः श्व्ववः। प्रदषिकादौ तयम्टाद्िद्भिटः च 

 नितस्द्छषसाधितः। ष्टां सद्विधानेऽपि कः कनति सुदर्ष्रन्दादो एवय; 

पत िडटरूनललकलसुष्पं व्यद्रयम् । पभोनिति स्ादरोसिद्न्ददः। 

२ 
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यातीति" 'वाव्चे तदृशल्यस्य तदबुसरणरूपव्यद्धावगतेरयि 
कान्यत्व स्यात्। भस््िति चेत् ? न। रसवत एव काव्य- . 

 त्वाह्ली कारात् । काव्यस्य प्रयोजनं हि ̀ रखाखादसुखपिर्ड- 

दानदारेण। बेटशास्तविमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्र- 

प्रश्तीनां विनेंधानां रामादिवत् प्रवर्तितव्य न रावणादिव- 

दित्यादिक्त्याक्त्यप्रहत्तिनिहत्तुपरपदेश इति विरन्तनेरप्यकत- 

त्वात् (भ)! तथाच आरम्नेयपुरा णेऽप्यक्तम् । 

'वाम्बे दग्धप्रधानेऽपि रख एवात्र जौवितमिति” । (म) 

१ 

(म) भर्ता प्रति। भर्ता भव निमव्वति भतादं दिवसे एव प्रवी 

र्य। मा पथिक! रात्रय्यक शष्यायासावयोनिसक्चयसौति स्तम् । 

राचदन्कतेन कथितात्सानं पथिकं प्रति कस्याडित् नायिकाया उक्तिरियम्) 

डे राव्रयन्धक ! पथिकं! अत पथिन् स्थाने भत्ताद्वयूः निमच्चति निमप्रा 

खतप्राया इति यावत् खपितौव्य्ः न शङ्ाकारणमिति भावः भ्रव भरषिन् ,. 

स्थाने भष्टं शय ति शषः । दिखे एव दिनस्ध्य एव प्रलोकय प्रक्षेप पश्य 

। भावयोः खया ममच एत्य्धः शव्यायां मा निसडन्रखि। भव वस्त॒मातरव्यद्ववि 

`खशव्यासाव्रप्रवेशरूपख वस्तुन एव व्यद्रयतरे इत्यधेः 1 रसाभारेति रतेरपपति- 
विषयत्वात् भरत शङ्गारो रसः तदत्तयैव तदिधिषटलेनेवेव्यथैः। भ्रन्यथा भवर 

इद् रभासरुपव्यद्गरखय काव्यताधायकलासखौकारे इत्यथैः देवदत्त दति तथाश् 

यथाकधचिट व्यद्यसद्धावे न काव्यव्यवद्धार दति भावः। नौरसस्य कान्य. 

लाख्ौकारे देवमा रसाखारेति रसाखादसुखानां पिर समृष्रः तस्य दान 

दारेण रसानुभवर्प्रसुखपरम्प्राप्रदानेन इत्यधेः । वैदथास्नविसुखानां `कादि- 
न्यात् तदर्धयषणासमर्थानासिति यावत् सुकमारमतौनां ददुदुद्यौनां विनेयानां 

धिदपौयानां रानपतप्रतीनां गरणौभूतशब्दा्ेषु रसास्तादप्रधानेषु प्रथमं रसा- 

खादसुखीदेशेन प्रहत्तिस्ततः काव्यांर्थानां कछव्याक्ृवप्रहठत्तिनिच्युपरेयपरताव्. 

चारफमिति भावः। चिरन्तनैः प्राचीनैः पर्डितैः शरव्यधेः । 
(म) रत्रा भ्िपराणं प्रमाण्वेनोपन्यखति तथेत्यादि । वाचां वैदग्धी 

वेचि ्षानं यत्र॒ तथिन् एवकारेए भवदारादिग्यष्छेदः । अत कायं 
स्ख एव मौवितं प्राणमूतः। 
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व्यक्तिविवेककारेणाप्युक्त' ““काव्यस्यातनि श्रद्धिनि रसा- 
दिरूपै न कस्यचिदिमतिरितिः ध्वनिकारेणाप्य् क्म्। न्न 
हि कवैरितिहत्तमातनिवीरहेफात्मलाभ दइतिद्टासादेरव तस्- 
सिेरित्यादिभ। नतु तरिं प्रवन्धान्तवत्तिनां केषामपि 
नोरसानां पद्यानां काव्यत्' न स्यादिति चेत् १ न, रसवत्य- 
द्यान्तर्मतनीरसपदानामिव पद्यरते प्रवन्धरसेनैव तेषां रस- 
वत्ताङ्गोकारात् । यत्त॒ नोरसेष्वपि गुणाभिव्यच्नकवणसद्धावाद् 
टोषाभावादलङगरमडावाच काव्यव्यवहारः स॒ रसादिमत्का- 

-व्यबन्धसाम्याद् मौण एव ( य )। यत्त, वामनेनोक्त' ^तेति- 
राता काव्यस्येति तत्र रोतैः सद्धटटनादिविशेषलात् । सदृ्ट- 

नायास्च अ्जवयवसंस्यानरूपत्वात्। श्रात्सनख तङ्धित्रलात् (र)। 

यच ध्वनि कारेणोक्तम् । 

“श्रथः सद्टदयश्चाष्यः काव्यात्मा यो व्यवस्ितः। 
वा्यप्रतौयमानाख्यौ तस्य मेटावुभौ खताविति” 0 

, तत्र वाचखस्यात्मत्वं “काव्यस्याता ध्वनिरिति” खवचन- 

(ख ) विमतिः विवीषः। एतिढत्तं नौरसप्रवन्धः तन्प्रावय निर्दारिष 

एरचनेन भाव्मलामः रात्मनः सखवाखूककविसक्नाप्रातिः चरितार्धतेति याचत् 

द्तिष्टासादेः भारताः | ततृखिद्धेः काव्यपदप्राभिसिरैः। तरि स्वत एद 

कन्यस कारे, पदयानामिल्युपलदपं पयः गणस मिश्र तत् तिषेव व्यदखित- 

भित्यनेन गद्छानामपि काव्यत्रसोकारात्। तेषां मौरसपदयानां खन्यघ्नकप्रति- 

पाटकत्वसम्दन्देन रसदस्दमिति भावः। 
(र) वामनक दूषयति यच्िति। काव्य माका रीतिः वदर्म्बादिः। 

तत्र सदट्नाविशेपलात् रचनामेदत्वात् सटृष्नाया रचनादिशनेपस्य च अगयद- 

सेस्यानख्पत्वात् पवयवानां काव्यश्रीरापां यन्दार्यानां संखानं उदचितस्ानेषु 

न्पाठः तस्मात् । 



. १६ सादित्यदर्प॑णम् । 

विरोधादेवापास्तम् (ल ) ! तत् किं पुनः काव्यमिलच्यवै 1 

वाक्य रसात्मकं काव्यम् ॥३॥ 

रससरूपं निरूपयिष्यामः} रस एवात्मा साररूपतयः 

जीवनाधायकोऽस्य तेन विना तस्य काव्यत्वानद्गोकारात्। 

रस्यत इति रस इति व्य॒त्पत्तियोगाद् भावतदामासादयोऽपि 

श्यन्ते! तच रसो यथा-- 

“शुन्यं वासग्टदं विलोक्य शयनादुलयाय किचचिच्छनैः 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निव पत्यु खम् । 
विखब्ध' परिचुम्बय जातपुलकामालोक्य गरडखलीं 
लव्नानस््रसुखीं प्रियेण हसता बाला चिरं चुस्विता? ॥ (व) 

(ल) पुनश्च ध्वनिकारीक्त' दूषयति यदेति! घषटदयानां सामाजिकानां 

न्नाव्यः प्रशेसनौयः; यः चः काच्यख चात्मा व्यवसितः भामतवेन निणीतिः तस्य, 

श्रद्ध वाच्यप्रतयमानाख्यौ भरभिपेधग्यद्धयनामानौ उभौ भेदौ समृतौ कितौ 

इति तव तयोर्वाप्रतीयमानयौर्मध्य वाच्यम्य श्रभिघेयस्य श्रवस्य श्रात्सतं 

खख्पाघायकलवे काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति शखभ्य यत् बधनं पूर्वोक्तः तैन षिरोधाव् 

विसंदादात् एव श्रपास्तं निराक्ततम् } य एकत एकं व्यवद्धाष्य अन्यच तदन्या 

व्यवस्थापयति छा तस्य वचने खाखेति सावः। 

(बव) तत् तसात् उक्तमतानां स्दीषत्वादिव्यधः काव्यः किं पुन् 

किंखरुपभिति कथ्यते निरुप्यते वाक्यसिति ! रखात्मकं वाकं काच्यम् | रस्यत 

स्वाद्यते एति , य्यन्यत्या रसशब्देन रम्रतदामासभावतदाभाख्ाटयी स्यन्ते । 

रसमुदाटरति तवेति। शून्वसिति। वासरं श॒न्यं सख्यादिरह्ितं विीक्य 

ध वाला नवोढा वधू; शयनात् शव्यायाः किचित् ईषत् पृद्धिनेति भावः 

शनेः सन्द' निःअव्दं यधा तधा चव्याय निद्राव्याजं छलनिद्राञ्चपागतस्द सच्छलं 

निद्विवस् पयः सुख' सुचिरं वष्तणं निर्व टा विश्य निः्ङ् चधा तधा 

परिषुन्रा जातएलकां सलीमाघ्वां ग्डस्यलौं पयुरिति शेषः भ्रालोक्य टा 

लब्वया नस सुख याः तादी खतौ इता प्रियेण पया चिरं चुम्बिता! 

यते श्र्वाया; विचिदु्यानं पियजायरणे भटिति सखंवरणायम् उल्याने शनेम्व 
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रत्र द्धि सन्मोगखङ्गाराख्यो रसः । सावो यथा सदहापाद- 
साघवानन्दसान्धिविग्रहिकासाम्। 

` “यदयात शल्कस्षौचि जलधिः पृष्टे जगन्मण्डलं 
द्रायां घरण नखे दितिसुताः पदे रोदसी । 
क्रोधे चचगणः शरे दश्सुखः पासी प्रलसवासुर 

ध्याने विश्वस सावघासिकङकुल कस्पमेचदस्मं नसः 

अतर मगवदहिंषया रतिधांवः (थ) रसाभासो यधा। 

“मधु दिरेफः दुसुमैकपाते पपौ प्रियां खामतुवत्तमानः। 
क 6 ^~ मी [अ च्रं 

` शङ्गे च स्श्निसौलिताच्तैं खगौमकण्ड्यत कछष्णसारः” ¢ 

जगरपदेतुशष्दाुत्पप्यथे विच्र्यलवं निद्रानिवयाये वेदितव्यम् 1 धादूलविने- 

डितं हत्तम् । 

(श) भप्वसुदाद्टरति सावी यथेव्यादि। यख ल्कः मत्खलक् तय 

` सखेनि एकदेशे ललधिः समुदः भलौवत खीनोऽयूत् । एतेन मीनावतारौ 

दर्शितः! पष्ठ जगन्यण्डलम् भरलौयतेति सर्ववान्तेति। एतेन कूर्मावतारः 

परोक्तः। दष्टायां थने घर्णी प्ष्वी। एतेन वरा्टावतारः मूखितः। नस 

दितिसुताधौश्रः द्दिर्छकथ्िपुः। एतेन दसिंहावतारः कवितः। पदै 
रोदसी यावाप्रचिन्यौ चतालौयेताभिति दचनविपरिष्णमो यीदब्यः। एतेन 

नामनावतार् छक्तः! तोषे चवाग्णं रालनचानां गणः। एतेन मा्मवावतारः 

-पकटितः। थरं दश्सुखः रावणः! एतेन रामावतारः मूचितः। पापं 

सजे प्रलस्वः नास प्रसुरः। एतेन वखावतारः कथितः! ध्याने चिद 

जगत् । पतेन दौदावतारः प्रोक्तः । धौ तलवारे घघार्निकाणां रष्छानां 

फलम् । एतेन कदलुद्यवतारः कचितः। खसैवित् अनिवचमीचस्वदपयय 

प्स देवाय एति गेपः नसः। ब्यादूदविक्रीडितं हत्तम् । धते भनपन् 

परमात्मा विषयो यस्यास्य रतिः सनुरागः सदः भादष्ब्दयसः | खडा 

रिः प्रघानामि देवादिदिषया रतिरुददुदमावः स्यादौ च मावे एभि 

पति वच्यमारवचनःत् । 

ष) 



, "श ` साददिव्दर्पणम् 

श्रच दि सस्भोगण्द्भरख्य तियस्िवयलवाद्रसाभावः। एव- 

मन्यत् (ष)। 

दोषाः पुनः काव्ये किं खरूपा इत्युचन्ते । 
ध < ६ ९ ५ 

दोषास्तस्यापकषकाः ॥ ४ ॥ 

छुतिदुष्टापुष्टाघत्वादयः काणएत्वखच्त्वादय इव देददारै- 

रोव शन्दाथंदारेण व्यभिचारिभावादेः स्वणशब्द्वाचलादयः 

अूरख॑तादय, इव, साक्तात् . काव्यस्यातलभूतं रखमपकरप॑यन्तः 

 काव्यस्यापक्षका उच्यन्ते । एषां विओेपोदाहरणानि वच्यामः 

(स)। गुणादयः किंखरूपा इत्यच्यते । 

` उत्कषहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्ारयतयः ॥ ५॥ 

(ष) रुखामाससुदाद्रति रसाभासो वयेवयार्दि।! मघ दति) दौः 

रेफौ यख वाचकश्ब्दे शति व्युत्यच्या दिरेफौ समरः खां प्रियां समरीमिन्यधः. 
अनुवर्तमानः च्रनुखरन् सेवमान द्रति यावत् कुमुसनेव एकमदितौयं पात्र 

तसन् मघ पपौ । कछष्एसारः सखगविगेषद्च स्थेन प्रिवस्यशसुखेन निनोलिः 

तच सुद्विवनयनां खगौम् अकष्टुवत °गाचकष्टुयनेन ेवे इत्वयेः। 
उपेन्धवया दत्तम् । रघाभासः . श्रनीवितप्रहत्तो रषं इत्यर्धः शएद्रगरसयय उत्तस- 

श्रह्मतिकतवात् भव तियग्जातिगततवेन भनुत्तमप्रक्रतिकत्वात् च्रनौचिव्यनिति 

बोध्यम् भनौविलप्रहत्तले भाभासो रखमावयोरिति वत्त्वमायवचनात् । अन्यद्, 
भावासाखादिकसित्ययः। 

(ख) नव दोषाणां काव्यलचयाघटकलवात्ं परिहाय्येवेऽपि ततखर्प- 

स्तानख श्रावध्चकत्वात् तदाकाद्कासुल्यापयति दोषा इति। तख रस्य भप 

कष्काः रसघयितारः। व्यभिचारिभावादेः वच्यमाणनां व्यभिचारिमावानां 

निवदादौनाम् आदिपदेन शद्धारादिर्सपरिःरद्धः। खश्ब्दवाच्यलादयः 

सखयब्दन खप्रतिपादकथब्देन निवंदादिश्न्देन वाच्यम् भमिषेयलः कथनम् 

द्रलखधः ततूप्रशतयः 



प्रथमः परिच्छेदः । श्ट 

` शणाः शौर्यादिवत् 1 अनङ्ाशः कटक ङाण्डलादिवत् । 

रतवोऽवयवसंस्ान विशेषवत्! देदारेणेव शन्दार्थदारेख 
तमेव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कषंयन्तः काव्यस्योत््ष॑का 
उच्यन्ते । इ यद्यपि गुणानां रसधमेलं तथापि गुणश्ब्दोऽत 

गुणाभिव्यच्छकाः शब्दा रसस्योत्कषका इत्य् तं भवतीति 

-: प्रागवोक्तम्। एषामपि विगेषोदाहरणानि वच्यामः 1 (ह) 

इति खीमन्नारायणचरणारविन्दसधुत्रतसाहित्यारंवकर्य- 

धारध्वनिप्रस्यापनपरमाचायकविसूक्तिरनाकरा- 

 -एटादश्रभाषावारविलासिनोसुजङ्गसान्धि- 

विग्रहिकसदहाषातश्पोविश्वनाथकदि- 

राजक्षतौ सादहित्यदरपंणे काव्य 

स्रूपनिरूपयं नाम् 

प्रधमः परिच्छेदः । 

(ईइ) गुणादीनाइ उत्कपंति! गुणाः अलद्ाराः रौतयश्च उत्कदन्य 

रसीद्धीपनस्व §ति मावः हेतवः कारणानि। गुणानां रचधम॑तः गन्दार्थोद्- 

कपरेन रसोत्कपकत्मिव्यधैः । 

दति षि, ए, उपाधिधारिखा प्रौनौवानन्द वियाखागर मद्राचाययंरः 

विरचिता विनलाख्छा खाश्िवयदप॑पम्रयमपरिक्छेद- 

व्याख्या सनापा।. 



दितीयः परिच्छेदः । 

नन 00 3 | 

- वाक्यस्रूपसमादद 

वाक्व स्यात् योग्यताकाङ्गस्त्तिबुक्तः पटोदयः ॥६ 
योग्यता पदार्घानां परखरसस्वन्धे बाधाभावः । पटोचयस्लं 

एतदभावेऽपि वाक्यत्वं वद्धिना सिच्तौत्यपि वाक्य' स्वात्। 

प्राकाड्का प्रतौतिपयवसानविरहः। स च योतुजिंन्नासा- . 

स्वरूपः! निराकाङ्कस्य वाक्यत्वं मौरण्ठः पुरषो हस्तीत्यादौ- 
नामपि वाक्यल् स्यात् । आसत्ति विच्छं दः । बुदिविच्छे- 
टेऽपि वाक्यत्वं इदानौसुचरितस्य देवदत्तणब्दस्य दिनान्तरो- 

चछारितेन मच्छछतौति पदेन सङ्गतिः . स्यात् । अवादाङ्कायोग्य- 
तयोरातसायंधमैत्वेऽपि पदोच्चयधर्मलसुपचारात् । (क) 

(क) उपीद्ातसङ्व्या वाक्यं निरुपयति वाक्यमिवादि। प्रछतसिद्धयनु- 

लूलवचिन्ताविपयत्वसुपोदातः । प्रकतष्वाव वाक्यलचयणम्। पदीच्चयः पदससु- 

टायः। योग्यतामाह पदा्थानासिति। पदार्थानां सुिड्न्तानि पदानि 

सेषामर्घानां प्रतिपादययानां परस्रसम्बन्धे परस्परान्वये वाघाभावः श्रवाघदतं 

सद्गाव इव्यथः ततश्च तात्पव्यविषयौभूतसम्बन्धेन तच्निर्पकाणं पदार्थानाम् एक- 

तरखिन् भप्ररपदार्थन्वयः योग्यता दति फलितम्! -पाकादी विदयमानख 

्िकरणवात्वस्य रैकादौ यैन केनचित् सम्बन्धेन सद्वाववथात् वद्धिना चितौ- 

प्यादैर्वाक्यलप्रसक्तौ तदारणाय तात्पय्यविषयौभूतेति सस्बन्धविशेषणसवगन्तव्यम् ! 

वोग्बतान्याठत्तिं दभंयति पदोच्चवस्ेत्यादि । एतदभावे निसतायीम्यताविरहे 

प्त्यधेः। वालाङ्गामाद् चलाकाञ्घ्यादिप्रतीते पदार्थोप्रखितेः पय्यवसानम् 

्रन्वययोघजनकवेनेच्छाविरहः तदिरष्ः तदभावः। नतैवमानाङ्घापदखय 

प्ममाववोधकसेन लच्णापत्तिरित्यत ्रांड स वेति। वयीतुः लिक्नासाखद्पः 

च्नानेच्शरपः यतोऽभावासावः प्रतियीगिखद्प एव न त॒ घतिरिक द्रति मावः 



४ 

हितीयः परिच्छेदः। २९१ 

वाक्योच्चयो महावाक्यम् ॥ ७ ॥ 
योग्यताकाङ्क सत्तियुक्त एव । 

इत्य वाक्य दिधा सतम् ॥ ८॥ 
इत्यसिति वा्व्यत्वेन मदावाक्यल्वं न च (ख) । उक्तच । 

पयसा सिष्ठतौव्यादौ पय्ैति पदार्थ सिखतीति पदायन भग्वयवीषज्ननमे 
यीतुरिच्छासम्भवेऽपि योग्येताविरद्रात्र वाक्यलमिति वोध्वं प्रतिपथ्यदमानश्व 

चित् म्वाभाविकवेन कचिच्चनितान्वयवीघननकत्वेन भवति तवायमाद्ध 

निराकाद्नेव्यादि। चर गौर्न इत्यादिप्रयमान्तपदोपस्ितानां पदा्वानाम- 

संदा तिरिक्तसस्वन्धेनानययी घोऽन्युत्पन्न इति चीतुरिच्छाविरहटौ जीयते । भरत 

भभेदसस्वन्धेन वाधसक्तेऽपि न्वत्वादिचस्दन्ेन वाधविरदख्पयोग्यतापष्रादरऽपिय 

वाक्यवर्मिति वध्यम् । डितौवं यधा, विमलं नलं नयाः कच्छे सद्िपयरतोति 

पवनदया दृति पदार्थोपख्ितेर्जलमिति पटार्येनान्यवोषे सति चिदे स्क 

षूत्यमेन गरीतुरन्वयवोचेच्छाविरष्टः। यदि पुनसमयान्वयेच्छया प्रयुव्यते तदा 

नद्या रति काकासिगोलकन्यायादनुपद्धाद्रा सच्छ एव्यनेन सम्बयात् गहौत- 

यक्ततात्पथय्य . चीतुसभयानवयवोचेच्छा सम्मरवतौति ध्येयम् । भरामत्तिना 
प्पास्तिरित्यादि वुः पदार्थोपस्यितैः भविक्कंटः धन्खवधघानं व्यवधान काश 

वाष््येन प्रकतानुपयीगिपटार्थोपस्ित्या च मम््रवति तवाद्यमाष्ट वृद्रीति 

वाद्यते बाक्यवम्बौक्ारे दिनानरेति श्रयन्तव्यवधानदशेना्यम् । सटतिः 

सपलनम् । दितीयं यथा, गिरिभृक्तम्रिसानिति पदार्योपञ्छितिन्छयघानम्) 
नतु श्राकाद्धायोग्यते श्रात्माध्धमौं कथं पटोचयघमतं लभेते श्न्याश्रदय्ाह पवेति। 

माकाडनयोग्वतयोः पात्मा्धर्मत्वे यघाकमम् चातमधम्तं चापि पटोजग्र- 

धर्मत्वम् ठपवारात् परम्परया श्व्यधेः] परम्परा चाव ब्वजन्यद्रगकल्रमण्दन्य- 

सखाग्रयोपस्यापक्षत्रमम्बस्या दीष्या। भारुत्तेरपि उक्स्पाा सातधर्मतान् 

एपैव रोतिरनुखरष्णयेति ध्येयम् । 
(ख) महावाद्यनाष्ट ववीदय षति। दाद्यानाम् दद्व्रः मदरानः 

मष्ादावयम् । योग्यताद्यभादै मष्टावादयवम्बौकारे वदुदा र्टश्तां गर्गरनं 

वतते ष्टेतयीः चि॒र्पवखति रहो सुर दनयेतयोः तषा मिदटदिनोगरर्दयीः 

चत्षा स््यतां घटौ वर्धते ष्टेतवोर्यापि सदहावाष्टवं स्याद्द ५1 योष्द- 

वेष्ठादि। 



२२ . सादिल्यदपंसम्। 

“खार्थबोधतमाप्ानामङ्गाङ्धिलव्यपैचया । 
वाक्यानामेकवाक्चलं पुनः संहत्य जायत इति" ४ 

ततर वाक्वं यथा शुन्यं वाष्ग्टहसिल्यादि। मद्धा- 

वाक्यं यथा! रामायणमद्यभारतरछुवंणादि (ग) परो 

चयो वाक्यमिव्य क्तं तत् किं पदलच्वणमित्यत श्राह । 

वर्णः प्रं प्रयोगार्हानन्वितेकार्थवोधकाः ॥ € ॥ 
यथा घटः! प्रयोगा इति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः 

श्रनन्वितेति वाक्यमहावाक्ययोः | एकेति साकाङ्ानेकपद- 

वाक्यानाम् । च्र्थबोधका इति कचटतपानाम् । वर्ण इति 
नहवचनमतिवक्ितम् ( घ) । तच। 

(ग) खक्ता्धं प्रमारेन द्रदृयति सखाधेंति। खाधवीषैन सनाप्तानां 

निराकाद्वमणां वाक्यानाम् भङ्गाद्ित्वन्यपेदखा गुणप्रधानसद्वावेनाकाडन्या पनः 

संहत्य एकाधप्रतिपादकल्वेन सखिला एकवाक्यवं महावाक्य सायते। 

खाधेवोधसमाप्तल' पटोचयस्ापि बोद्धव्यम् अन्यथा शून्यं वारणं. विलोक्य 

दत्यादिभागसखापिं वाक्यत्वापत्तिरिति ध्येयम् । वाक्यार्थानां गुणप्रघानसावेन 

वैशिषाटेकले त॒त्प्रतिपादकवतवेन वाक्वानामप्यैकलसिति मावः । 

(च) पदनिरपे प्रसङ्गसद्गतिसुपपादयति पदौचय इत्यादि! वर्णः 

खरव्यद्चनद्पाः प्रयोगार्दासि ते अनन्वितैकार्धवोधकास्चति विग्रः) नापदं 

भासते प्रयुज्लीतेति निषेधात् चिभक्रिरह्िवस्य न प्रयोगारहतेव्यत श्राह प्रयोगार्हा 

दति प्रातिपदिकख नारः एतदुपलकणं धातोरपि तस्यापि ङेवलस्याप्रयीगिला- 

दिति वध्यम् । वाक्यमद्धावाक्चयीरिति व्यवच्छद् इ्यनेनान्वयः एवमगरेऽपि। 

तयोरन्वितार्धवोघकलतवात् विखिर्वाक्वार्धस्य विशचेषणवियेष्यार्थातिरिक्ततेनैकत्- 

सिल्यसिप्ायेेदं लचणम् भन्यथा एकाथवोधका श्ूल्यनेनेव वारे चिदे धन- 

न्वितेव्यपादानं व्यथः खात् । साकाङ्गति साकाड्गणाम् भन्वयनोघननकानाम् ` 

अनेकेषां पटानां वाक्वानाच्च व्यवच्छेद शवयधः । तथाच भयोग्यानामनासत्राना 

खउदायसख भनन्वितार्थवोषकलेऽपि न पदत्मित्यसिप्रायः। नतु एकव्ंदिवरष- 
-पदवोवपवहलाभावादन्याभभिरत भाद दर्पा इति। नलु प्रल्यर्थानितदाये- 



दितीयः परिच्छेदः । २२ 

अथो वाच्यश्च लच्यश्च व्यश्छश्चेति विधा सतः ॥१० 
एषां खरूपमाद । 

वाच्योऽथाऽभिघया बोध्यो लच्ो लच् णवा मतः। 
व्यङ्गो व्यञ्जनया ताः स्युसिखः शब्दस्य शक्तयः ॥११॥ 

ता श्रभिघधाद्याः। तत्र सद्ंतितार्थसख वाधनादथिमा. 

ऽभिघा । उत्तमेन मध्यमहदसुदिश्य “गामानय इतय् क्ते 

योधकतव' प्रत्ययानासिति नियमात् चटीयं कर्मतमिव्याद्यन्ितार्थषोघक्य घट- 

सित्यादैः कवं पदत्वम् ? नच शक्तिसत्पदसिति मतानुखारेप घटं घटनमेकत्र- 

मिव्यपरम् । परं प्रदम् अनयोः प्रल्येकपदार्घोँपसखापकतवैनाचिता्धयोपकल- 

सवतसिति वाच्य त्या खति घटमिवयादः पदसभ्रदायख वाक्यतं स्यात् न 

खे्टापत्तिरेवं सति शन्वं वाखुग्ट्ं विलोक्येत्यादि यद् वाक्यीदाष्टरषं दत्तं तदसच्रतं 

स्यात् सख तथाविघवाक्यखप्तुदायलेन महादाक्यतयैवोदादरुसुचिततात्} मच 

प्रत्ययार्यातिरिक्तानन्वितेका्धबोधकलं विदणौयसिति वाच्य तथापि चमेदसम्ब- 

न्द नौचाद्यन्वितोत्लादियोघकनौलोत्पशमित्वादिपदेषु सुप्लार्थान्वितयौधङ्ेषु 

खाचखिकते चादिपरेषु च भव्णप्तरनुद्धारात् समस्त पदवाखौकारं पौरोदधीौ 

वखतीत्यादौ पदगतक्रिटवदीषोदाषटरएमसस्तं खात् न वेतरपदावनिरपेषं 

यदन्वितं तह्वित्रमन्वितसिह विवष्ग्पौयमिति वाश्च तघातवे ग्रामं गष्टन्यादि- 

ससुदएयख कपुपदसखापेचान्वितमोधक्ख पदल्ापत्त; 1 रएदसैकेति न सद्ष्ठते 
घटौ घटा श्ल्यादिदिवचनान्तादिपरेषु यनेकाववोषकतेनाव्याप्तः। न चेति 

एकनातीवेवययः इति वाच्यं धवखदिरपलाखा श्व्यदौ युगपशन्दरमर््वपस्यापके 

पुष्यवन्तापिति पटे च शव्यातिताद दयात् भपिष पदघटकानां वायां वर्षाना- 

मनन्वितैकादवोघकलतष्ठंत केषाित्, तव नादयः सुन्दर टैवद्तय घनमिष्यादौ 

विश्वेषपविभक्तरनयेकतवात् सुन्दरखेष्यादिपर भव्यापेः। नापि हितीयः, वशिना 

सिखतौत्यादौ सवैपासनन्वितैका्वमोधकत्वाभावेऽपि परचेदं तधावसग्भवादतिव्यारैः1 

एदख पदणघपसैवं दायम् चसमाखाष्ररु्तिडःतद्लो पुद्प्रहतिः पदम् । युगन्तेन 

केवलप्रतेः, भखमासाद्तयनेन पितः स्वहेत्यादो पूर्दादयदस राढदनंष्णदी 

उभयोरपि प्रकतिरित्यनेन वादखमष्टावाक्ययोव्यवष्टेदः! उमाखादयदश्ट पद 
दा्नीकारे नौचोगरलसिव्वादिपदय दाद्रठं खात्) 



२४ साद्ित्यदर्पणम् । 

८तं गवानयनप्रहत्तसुपलभ्य वालोऽस्य वाक्छस्य ५सास्नादिमत्. 
पिण्डानयनमधंः” इति प्रथमं प्रतिपद्यते । अननन्तरद्च गां 
वधान श्रश्वमानय इत्यादावावापोदारभ्यां गोशब्द 

“साच्नादिमानर्धः" च्रानवनश्नब्दस्य “चाहरणमर्धः" दति 
सदह्ेतसवधारयति (ङ) कचित् च प्रिष्पदसमभिव्या- 

डारात् (च) यथा-- 

(ङ) यीग्यताघटकपदा्यानाष्ट श्रथ द्रति पटप्रतिपाद्य एवयवेः। एषां 

पाश्यलच्यव्यद्चागासिव्ययः । भभिधया वीध्यः भभिधालन्यवोधविषय इत्यध; 

पथ्वीघे शब्दस्य उत्तौनाञ्च कारणमिह विषयविषयिणोरसेदोपवाराद् वोध्यम् | 

कारणन्तु तद्ृदकत्तिश्वानमेव अब्द्य प्रतेः प्रलयस्य च शक्तयः चधनोषे खह- 

कारिणः ठत्तयः! तव भरभिधादिषु मध्ये खद्तिता्यखय कोपव्याकरणादि- 

नियन्ितख इव्ययेः न तु सद तयदटविषयख भये सङ्तश्य बभिघाया चभिन्र- 

लवेन चरात्माच्यलापत्त;। सङ् तयष्टोपायान् व्यवदारादौनाद छत्तरति। 

उतचतमठद्न प्रयोजकप्रयोल्यभावप्रकटनाय हहयोरत्तससष्यसलकल्यनं वोध्यम् 

उत्तमेन वन खद्धतग्रदवता इति भावः| उपलभ्य वृन्ना वाख; श्रगदरौच- 

खद्धत प्रति भावः भ्रख वाक्यख गामानयेव्यथः प्रथमं शक्तित प्राक् प्रति- 

पद्यते दुष्यते । भावापोद्धाराभ्याम् श्रत्वयव्यतिरेक्ताभ्यां तथाद़्ि गां वानेय 

नीपदं साद्ादिमव्पदायवोधः घानयपदव्यतिरेकेणदरण्पदायवीधाभावश्च । तया 

अश्मानय दत्य गौोपदव्यतिरेकेण साक्नादिमत्यदाथयोधामावः भानयपदख्वन 

श्वादरणपदाधवो षश्चेति भन्वयव्यतिरेकौ वोध्यौ । सङ्तम् समिधां नाम शक्तिं 

साश्व चरतिरिक्ैवन तु भखाच्छन्दादयमथों वोद्व्य इतौव्रेच्छाद्पा। खर 

मगणयतां पासरादौनामपि. शब्द्वोपदनात् भतिप्रसद्धाच) भतएव भाघ 

निकसङ्तितानां सैवचैवादिपदानामपि सङ्तः सङ्गच्छते नाते यौचन्यप- 

गमे पिता नामधेयं कुव्यांदिति शासरात् खामान्यतदैवादौनामपौश्ररखङ्् ति- 

तत्वमिति वाच्यं तत॒ तथागतिसम्भवैऽपि याटच्छिकखङ् तितडवयडवित्यादिष 

दानां सङु'ताखक्गतिप्रसन्गात् तस्याश्च पदा्ेषु वैशिष्व {नाम सन्यः कल्यते 

- धटपदाभिधयीऽयसमिव्यादिप्रतौ तिवल्लादिति खाम्मदायिखाः। 

(च) कचिदिति भ्रचिद्धस्य ग्टषौतसङ्तख्य पट्ख समभिव्याहारात् 

खाइचर्ययात् खमीपोचारितत्दादिचि वावत् प्रेदावद्निः प्रावेए य।ग्वप्रदार्घोषख्या- 



दितौवः परिच्छेदः! ` ९५, 

“इ प्रभिन्नकमलोदरे सधूनि मधुकरः पिवति" त्यत्र (क) ! 
कचिदासोपटेात्) यथा “श्रयमश्वशब्दवाच्चः” त्यत्र ! 

तश्च सङ्केतितसथ वोधयन्तौ शब्दस्य शक्चन्तरानन्तरिता शदिः 
रभिधा नाम। 

सङ्धेतो खद्ते जातौ गुद्रव्यक्रिथासु च ॥द्२॥ 
जातिर्गोपिर्डादिषु गोलादिका। गुणो वि्रेषाधानहेतु 

सिदो वस्तुधमेः। शुक्लादयो दहि गवादिकं सजातीचेभ्यः 
छष्णगवादिभ्यो व्यावत्तयन्ति। द्रव्यथनब्दा एकन्यत्तिवाचिनो 
हरिदरडिलयडविदयादयः | क्रियाः साध्यरूपा वसतुधमीः 
पाकादयः। एषु हि श्रधिखयणावखयणान्तादिपूवीपयेभूत- 
व्यापारकल्लापः पाकादिश्चवब्दवाचः (ज) णएष्वेव हि 

पकपदं समौपे युज्यते शत्यभिसन्दधानः प्रसिदपदान्ययोग्यपदायै अक्तिग्रष्ठी 

भततौति मावः। एवच श्रश्क्याधैयोग्यतारुकलेऽपि वक्तताव्पय्यविशेषखात हेतव 

काह्पनात्र तव शक्तियहः सदतसवधारयतीति योन्पम्। रएवमयेऽपि। 

(ष्ट) प्रति! इ श्रसिन् प्रभित्रकमलोदरे विकसितपद्मसष्ये मधकर 

अमरः सधूनि पिवति । भते कसम पिवति द्त्येपां पदानानन्वययोग्वार्धकत- 

प्रानेन सधुदारपदय धमर एव शक्तियष्टः। मिकादौ ताटश्यीग्यतारुच्वःपि 

वक्षृतास्वद्यैविशेषन्नानासावात् न अल्लियदः ! कमलाभ्यन्तरे भमर एष पिदतीति 

लानता जनेन कसलपदसमभिव्याइारात् सधरुरपदस्य रेतो र्द्यते। 

(ल) कचिदापतोपरेशदिति। भाप्य श्रिव्रक्तस प्रानारिकदय द्रव्ययः 

खपटशात् वचनात् एतदुप्खदखं व्याकरणादयीऽपि शक्तियरोपाया द्रटन्यः। 

तदुक्ष, शक्तिं व्याकरपीपसामकीषाप्तवाक्वाद् न्यवारतद। खाद्िष्यवः 

सिरपदय हद्धा वाक्य शेपादिषठतेवदन्तीति | दात्यादिश्व्दानां ददा्पन्धेष 

क्षियः व्याकरयात्। गीखटथपिषडदग्र नात् गौखटगी चवययदगाष्य ए्व्वति- 

टेश्रवाक्यायेखरपे अयं गवय श्लुपसानात् 1 पिमायके विघ्रयालेदैनावष्यदा- 

पिपा ष्ति कोपात् आाहवाव्यादिषु उटाषट्तं खंयसंह सन्यल्ता। याह्र्श 

देषाद् यदा--यवसययरर्भवति, वाराही घीपानत्, देतखकटे परादापवं शिगोदोः 

त्यादौ यववरष्देतख्श्व्दाः किं दैष्टयीगात् यदनाचवायव्ठनूनां दाभङः 

ड 



% ९६ साहित्यदर्पणम् । 

व्यत्तैरपाधिष्ठ सद्रतो च्छतेन व्यक्ती । भानन्वव्यभिचारः 

दोपरापातात्. (स), 

^ 

उतार्घाप्रयोगात् दीर्धगूकशुकरव्यञ्ननानासिति विप्रतिपत्तौ वसन्ते सर्वशसयानां 

जायते परतरस्रातनम्। सोदमसानाद् तिष्टति यवाः कखिगश्ाखिनः) वरा 

गावोऽहुघावन्ति, ध्रपमुनी देतख इति वाक्वेषद्प्त्रैदविरोषिनौ नेच्छप्रतीतिः 

खतिरिव वैदविरुदा देवा श्यावाय्यप्रयोगा्द्व दीर्घश्कादौ भक्तियद् इति! 

श्कतिः कवित्ववीनरपः!संछतारविशेष इत्यादौ वितन् । 

( फः). भानन्वन्यसिच्ारदोषप्रसङ्गश्ड्या व्यक्तिशक्तिवादटसपदाव उपाधि- 

श्रक्तिवादमाट सङ्त दएति। द्रव्यं संन्नाविषयः संज्ञा च दिविधा चिरन्तनी 

पाघनिकीच। तत्राद्या इरिष्टरादिः, हितीया डिद्यडविव्यादिः। गोपिरडा- 

दिषु नोव्यत्यादिपु1 चिद्धः नितः एतन््ते युणानासपि निवत् चाविरभाव्- 

तिरोभावेन उत्य्तिविनाशप्रतीतिविवयलम्। वत्तुघर्मौ ˆ इन्यादि; ! 

विशेषाधानहेतुत्सुपपादयति। एषु खाध्यखपवततुधर्मेषु। एषु एव जायादिष 

, चतुर्षु सध्ये उपाधिषु धर्चेषु लातिगुणक्रियासु दयः संत्वाथ्न्दानां संश्नायानेव 

सङ तग्रः उपस्याप्योपखापकमावेनादिनाभावादव्यक्तेराचेपपच श्त्याहः त्र 

सं्रायाः शब्दानतिरिक्ततेन तख च उद्ारयमेटेन भिन्नतया निरक्तदोषडयप्रस- 

प्रात् एवच डत्यडपित्यादिकं व्वक्तिखदूपमेव नतु पदार्थान्तरमिति ष्वैवम् भाने 

न्येति नानाव्यक्चिषु नानाशक्तिकल्यनायां गौरवम् भरानन्वदोषः। नतु द्टव्यक्तिष्ु 

एव शक्तिः नतु भ्रनन्तव्यक्तिषु भतः कृती गौर्वसित्वाह व्यभिचारेति सङ्ेतयद- 

कायै श्रटट्व्यक्तावपि शाब्द्दौघख काय्य सत्वात्. टच्व्यक्तिखडेतगरटस्पकारण्ख 

्वसस्वाद् व्यभिचारदोष इति वोध्यः कायस कारखाभ्राववदृहत्तित व्यभिवार 

षति लच्णात्। नतु युणद्रव्यक्रियाणां प्रतिव्यक्तिभिन्रतेन भरानन््व्यभिचाराप्यां 

सधं शक्तिग्रह इति चैत्र तम्नते गुणादौीनासपि जातिवरैकत्वसैव भेदप्रतीतिक्धः 

साश्रयभेदादौपचारिक्छौति । एतदसदमानाश्च अन्ये लातावेव ्रक्तिरिति वदन्ति 

यथा काव्वप्रकाशे सङ्तितखतुमेदी जाव्यादिर्जातिरेव देति! रएवन््ते गवादौ 

योलादिरिव शक्ादौ क्तलादिः पाकादौ पाकलादिः डिव्यादौ डित्यलादि- 

जाँतिरत्ति डिद्यादीना प्रत्वखाकालभित्रतेन भित्रलाङ्गौकारात् तदृहत्तिडिलय- 

तादिनातिखौकारः। एवं शक्रलादिनाव्शारयख शक्रादिगुण्य एवापः 

पटादिपरतवे ' तु चरैवेति सन्तव्यम्। ननूपाषौ उद्धतग्रहाङ्गौकारे विशेष्यः 
नोभिघा गच्छेद् द्ीयशक्तिदिेषे इति न्यायात् गानानदेवादी गौपदादिनां 

शवं गवर ऽति चैत गव्ादरैरादैपेर लाभात् तदुक्धं व्यह्छविनामावान् 

५ 
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श्रथ लक्तणा। 

सुख्याघवाधे तद्युक्तो ययान्योऽधंः प्रतीयते | 

रटे; प्रयोजनादासीं लक्तण शक्तिरपिता १२३८अ)} 

खात्या स्य्लिराकिष्यते। यथा त्रियते दव्यादौ कर्त्ता कर द्व्यादौ सर्मेत्यादि। .. 
प्परात्तेपो न श्रतुमानं न्याप्तादित्नानव्यतिरेकेए व्यक्तेरतुभवेत् किन्तु सरणएमेवय 

गीत्वादिप्रकारकगवादिस्मरण्णाभावेन मोत्वादिविि्टश्ब्दानुपपकत्तः श्रतएवोक्त 

लातिश्किं प्रदं व्यक्तिमैवातुभावय्ति आरयति देति जातिश्कपुपापिथक्त 

सित्वधः 1 

(ज) भ्रयेति | अ्रभिधानिख्पणानन्तरसव्ययेः लघणा निर्प्यते दति भेषः। 

सख्याययाघे इति सुख्वाधेख परभिघयायय वाचे अन्वयानुपपर्तियहे घते हस्या. 
सस्न्धग्रडे इत्यपि यीष्य तेने विना लचणाया चअयाकतवात् उक्त सम्वस्रातुप- 

पत्तिभ्यां शब्दलचणा दरति . तद्युक्तः सु्याग्रसस्वसीत्यधः सष्छा्घासम्दन्धिनि 

क्षणा नास्तीति सूचनाय एतत् । भन्पः सुखवार्धतावच्छेदकातिरिक्रघनावष्टिद्रः 

सख्या ् रभिन्न इव्यधस्तु न सनीरमः प्रयोलनाभावात् साधस्यापि वौोधिक्ायाहपा- 

दानलण्यानां रमोऽखि सुवै से द्यादि षच्यसाणायां खाययैव टुःखखड्ि्ठ- 

लैन दौधिकायां रामश्ष्टलघणायामव्याप्ताघायकतवाच्च ्रतएव कदली कददी- 

प्वादि भ्र्यान्रसंक्रसितवाश्यलचगणामूलष्वनेरुटाषरणमपि सद्रच्छ्ते! भव 

हितौयकदटव्यादिपदटानां पीनस्क्वात् कदलौलयादिमा ्रनयमलममानानां भौत. 

त्वादिना कदल्यादिरूपप्तुख्याघयैव योधकतैन सचखाखौकारात्। एवं पण्डिठ- 

सदयः कावयीरन्वे कवयस्तु केवल कव्य श््यत्र हितौयकविपदम्य काव्यलन्पलाम- 

यूलाख्यातिभागिलैग कवेरेवोप्रसखानेऽपि चणा। एवद्च खामान्यश्व्टद्य 

विगेषपरत्ेऽपि खचष्ठा चश्मवति शअश्यताषकच्छेदकधटितविथिदटषर्मखापि यक्ता- 

वष्छटकात्तिरिकवखीकारात् यधा लासछि वचूमि व्वादी। ष्टिः एखिद्धिः 

खाच मूरखप्रयोगस्पा तस्यः छानाप् वाचकशन्दः सप्रयोलनक् शति खासान्दतः 

प्रयोगनक्नानादर वा प्रयोजन विशेयक्तानन्तु लचणाल्न्पदोषानन्दरमेद सवतोति 

तस्य रतुलसुपपन्न' प्रयोलनादिषदिग्य पडसीव्यन्दे। अव प्रायुफवोरुस्याय- 

धाधसुर्ट्ा्सम्बन्धयषद्योर्टखदकादिन्पायैन सिदितथोरेव कारपठं शचवरमशोदु 

उणारण्िसिणिन्पायेन प्रसेकमेवेति द्दिपथापनाय विभिहविमशणा व्दवधारेन् 

ष्ददेपां सि्देश्ः। वह्ुताव्यप्ये ६ खदष्य द्च सखा्टष्टानुप्ठाएेष्दन्दी 
सोध्य द्रति वङ्गुर्षखादिपयदम्। ईववष्ठ तद्धा एद दोधकाः। एद निष्य- 



स्थ ; साहित्यदर्पणम् । ,, 

“कलिङ्गः साडसिकः” इत्यादौ कलिङ्घादिशष्टो ण. । 
। विशेषादिरूपे खार्थेऽसम्भवन् यया शब्दस्य शक्या सखसंयुक्तान् 

य॒रुषादीन् प्रत्याययति यवा, च नगह्ायां घोषः इत्यादौ 
गङ्गादिशब्दो जलमयादिरूपार्थवाचकल्ात् प्रलतेऽसम्भवन् 
खस्य सामीप्यादिसम्बन्धसम्बन्धिनं तटादिं बोधयति सां 
शब्दस्यार्पिता खाभाविकेतरा ईग्बरानुद्वाविता वा शच्नि- 
संच्णा नास। पूर्वत्र हेतू रूढिः प्रसिदिरेव) त्तरत 
मगद्ननतटे घीष: इति प्रतिपादनादलम्यस्य भौतत्वपावन- 

त्वातिश्यस्य वोघधनरूपं प्रयोजनम् । हेतुः विनापि यस्य 

कस्यचित् सम्बन्धिनो लक्तोऽतिप्रसङ्गः स्यादित्यत उक्तम्! 
श्ट प्रथोजनादापीति” (ट)! केचित् तु “कमणि 
शलः” इति रूटावुदादरन्ति। तेषामयमभिप्रायः श्कुशं 

हेत॒तयनन्यन्नानविषयौमूय लचण्या सुख्यायसम्बन्पौ प्रच्याव्यते इति भावः) 

. ख्या धरसम्बनिविरोषिन्यां व्यज्ननायाम् एताद्शन्तानविषयत्वासावात्रातिव्यािः। 

(ट) उदादरति कलिङ्ग द्रव्यादि! सादसिकलं चेतनधर्मः तख श्रचेतने 

द ्रन्वयानुपपक्तिं दशयति कलिङ्गादिशव्द दति भसन्भवन् सादखिकादयन्द- ` 

योग्वमथेसभिधातुमशक्लुवन् इत्यधेः । प्रकते घोषवासादौ भनम्वन् च्रभिघातु- 

मशथक्तवन् । केचिदभिषां खाभाविवं व्यापारं वदन्ति तन्मतननादन्य लच्णाया 

वेलकण्माह खाभाविकेतरेति ¡ भन्ये तु दूचरेच्छाविषयत्वरूपामाहस्त्र ईखंरानु- 

दाविता दरेण भ्रतुर्धापितेत्यधेः। ददानौन्तनवक्तुभिरर्पितेति यावत् } प्रतिः 

पादयतीति प्रतिपादने वाक्यं घस्मात् । भरखभ्यख सख्य शब्दघटितवाक्येन भप्रति- 

पायय इत्यधेः तौरस् विप्रज््ांश्गतशौतत्वादयपेष्ठया सच्रिलटांयगतशचौतत्दादै- 

राधिक्यमचातिश्रयः। एवच भतिश्ौतेऽतिपावने तौरे घीष इति व्यञ्जनाजन्यबोधी 

लाचणिकशव्दप्रयोगयय प्रयोजनमिति भावः । कशिन्नैव तु शक्तित दति लचपास् 

निष उक्तः। अशयक्तितः उटि्प्रयोजनविरडहात्। यथया, कमले धरणाघातं 

सख सुसुखि ! तेऽकरोदित्यव निर्जिंतवं लक्यते एषा नेयायखचपादोषतया 

चयते। खाच कविप्रचोगानरैवात् -प्रछतलचण्सय लद्यान सवतोचयन्चाि- 

गो र्णाय चरमहेतुहयसपन्य्त* तदैव दर्शयति हेठमिति षदप्रयोजनवोरन्यतर- 

सिवधेः खखन्धिनौ सष्याधेखसनिनः चये लदणायाम् । । 
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लाति" इति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो सुख्योऽ्थः प्रसपै- 
ऽसम्भवन् विदेचकल साधर्म्यसस्बन्धसम्बस्पिनं दचरूपमरधं 
घोधयति! तदन्े न मन्वन्ते। कुशग्रादिरूपाथेस्य व्युत्- 
यत्तिलभ्यत्वेऽपि दचरूपस्यैव सुख्यायेतवात् ! श्रन्यदि शब्दानां 
व्युत्मरत्िनिमित्तमन्यच प्रहत्तिनिभमित्तम्। व्युत्यत्तिलभ्यस्य 
सुख्याथेतवे “गौः ते” इत्यपि लकच्तणा स्यात् । नगमेर्डोर 
इति ममधातोडोप्र्येन व्युत्मादितसख गोशब्दस्य शयन- 
कालेऽपि प्रयोगात् (ढ)। 

(ठ) लाति रद्वातौति ष्यु्च्या प्रहतिप्रययविभागकल्यनया लभ्यः प्रति 
पाद्यः । प्रहे कर्सणीव्यनेनान्वये सदखम्पवन् योग्वतासलभमानः। दचस्परवं 

द्येदकारेण कुथग्रष्एव्यवच्छेदः। भत दतुमाद् अन्यदिति द्यृष्पत्तिचम्यार्थ- 

प्रतौसौ प्रकारोभूतो धमः व्यत्पत्तिनिमित्तं यधा गीगन्दख गमनकभ्रैलं सुदेतय 
प्रकारौभूतो घर्सः। प्रषठपिनिमित्तं धरकयतावस्छेदकं यवा गोचलातिः। अ्दानां 

ष्युत्पत्तिनिसित्तसेव प्रहत्तिगिसितप्तसिति न नियमः) पाचकादिश्रन्दय दयो- 

रेक्य सर्वेऽपि गवादिभन्दस्य व्यभिचारात् प्रढतै तु कुययाद्टितरुपन्दुत्प्नि- 

निमित्तस्याननैकपटायैघट्िवतेन गुरलात् तदप्य ॒लघना दचवष्पाखरी- 

पाधिमैव सरतः! ननु रुट्वत् व्युत्पत्तिरपि पदार्घोप्रखापिक्ेति र्रि- 

विषयस्यैव द्टृ्प्तिविषयसख खखलसास्तामिति चेत्र ख्या प्रतिवद्धाया ब्युत््तेः 

पदा्ोपखापकलाखष्भवात् | तदु मद्धि, टसात्पिका सतौ रुदिभवेदट् योगाप- 

छारिणौ। कल्पनीया तु खमते ना्सानें योगमात एति! खानिका 
जनितपदार्धोपस्यापिङा कोपपरस्यराप्रचिद्धा उत्प भरनादिदिदा वोगपटारिष्टी 

च्टत्प्तिलम्याधैशय प्रतिभन्षिका कल्पनीया लाघवप्रतिसन्दाटनिरिदानीन्तदद्राव- 

ण्मेया श्रातानं पटार्घोपद्धितिं न खमते न जनयति।( योगबाधतः योय 

पाघनाप् रुटेलसयाः पदार्धोपखापकतख द कखनासपेच्य एुप्तवोयखैव पदार्थोप- 

प्यापकत्वमात्रं छलयते शति भावः। दद्यायेले हषप्यायवष्दोरूार् शर्कार 

गसनकपत्वपसुस्यावेषाघ एति सावः! यदि एनः एषाददि््ययामां दयः 

प्रायिकले कल्यते तदा निषदे सायकाः उन्तीनादी खदप्यपत्तिर्दोषा द्रटन्टः 

पोऽन्तकर्गणैति पीधातोपक्मचयनिषदषय सावरख्ब्दछ दिनाानाकारःपि 

भयोगादिति । 



इद ` सादित्यदषयत् 1. 

तद्धेदाना 

` मुख्याघस्ये तराच्चेपो वाक्यान्वयस्य । 

, सखादात्सनोऽप्युपादानादेषो पादानल्षरण ॥१४॥ 

रुटावुपादानलच्तणा यथा! “खतो धावति? 1 

` प्रयोजमे यथा । “कुन्ताः प्रविशन्ति” । च्रनवोरिं श्ेता- 
दिभिः कुन्तादिभिश श्रचेतनय कैवलैर्धावनप्रविश्रनक्रिययोः 
कत्तेतयाऽन्वयमलभमानेरेतत्सिदये श्रातसस्वन्धिनोऽ्बादयः 

धुरुषादयश्वाच्तिष्यन्ते । पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद्भूटिः । उत्तरल 

क्न्तादौनामतिगहनल्ं॒प्रयोजनम्। अत्र च सुख्याथस्छ 

्रत्नोऽप्युपादानम् । लच्तणलचणार्यान्तु परस्यैव उपलक्तर- 

मित्यनयोभे'द्ः। दइयसेव “अजहत् खा" इत्युच्यते ( ड ) । 

(ड) लचणाया विरेषलच्तणमाष्र. मुख्याधेेति ॥ वाक्यां इति सप्यदं 

` चटकात्वं ततश्च घख्याधख वाक्यायं अन्वयसिद्धये. वाक्याचटकान्वयवोघाय ययः 

इत्या तस्स श्रक्यतावक्छेदकातिरिक्तघर्मादच्छित्रखय धारेपः प्रयः मा चख्पा- 

दानलचपण यात् । संज्ञाकौजमाद श्रातमनोऽपीति सुष्ा्यापौलयधः छपा 

दानात् प्र्यायनात् सख्याैविषविणणै प्रतौतिरपादानम्। एषा छपादान- | 

चणा । यहा उपादौयते सख्यार्घोऽपिः प्रतोयते नेनेवुपादाने तत्रासीः 

चणा उपादानं चलघगद्च इयक्ता शधेव खा दिषेति काव्यप्रकाशे तत्रास 

श्रखिद्धा। श्रव वाक्याथ इत्यनेन तात्पव्यविषग्रौभूती वाक्यार्थो ग्राह्यः । भनया 

 इदसनधेकं तरिणी यान्तौ छतनिगमनकरवरपवाक्यायै दतपचयनोघस 
सख्या्थाचतेपं विनापि चम्मवनाप्तिः ताव्यव्वदिषयख छविच्छविभिन्रोभयनिष्ट- 

ममनकर्ुत्रुपवाक्या्यख घटकौ य उपयानयः तद्वरोषाय सख्ाधखातेण 

सज्यते 1 कदली कदलीत्यादादुपादानलचपासेद््षयः ` शक्य तावच्छेटकाति- 

रिकेति भवर कचित् सुख्याध एव धर्मान्तरेण प्रतीयते यथा कदली कदलौत्यादौ 

. दितौयकदलौपदं शेयरुपपर्मान्रेण कदलौसेव वौघयति-.। कचित् ` सग्या्ध- 

स्तष्ठिदव घसान्तरेण मतयते वघा टाकेग्यौ रद्यतासदभियत्र काकपदेनात्रीप 
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चर्यं खख वाक्यां परखान्वयसिदये । 
उपलच्च णडेतुत्वादेषा लच्तणएलन् ण ॥ १५॥ (ट) 

रूदिप्रयोजनयोलंलणा यथा। (^कलिष्गः साहसिकः” 
गद्यं घोषः” इति च! त्रनयोरहिं पुस्पतय्योर्वाक्याये- 
$न्वयसिद्धये कलिङ्गगङ्गाश्ब्दावात्मानमर्पवतः। यया वा) 

““उपक्लतं वद तत्र किमुच्यते 

- सुजनता प्रथिता भवता परम् । 

घातकतेन काककुद्रमार्नरा छलच्यन्ते भवर प्रोलनाभावात् स्दिः! दविर 

यान्तीयादौ दविद्वाधवाद्दितैन कविण्मटसिद्रा्य प्रतौवन्ते एविष्ठं वाष्ल्य. 

मतर प्रयोननम्। क्चिक्च सष्यायदि्िष्टः प्रतौयते यवा तरतो धावति 

कुन्ताः प्रविश्रन्तीति। ननु काकेभ्यौ रत्यतामद्रसित्यादावन्वदानुपपसिरेव 

नास्तोति कथं लचणा इति चेत्र ता्पव्येविषयसयान्यय सुच्यवावच्छदकरुपैएा- 

निर्वाहान्यानुपपत्तिरिव्यय विवचणात् फाकेभ्यो रच्यतानत्रनितादौ राकपुद्ठ,र- 

मानाराणासत्रर्तणान्वयश्च काकलर्पगक्वतावकच्छटकस्पेखाव्रानिर्वा्ः सट 

एवसन्ववापि भनयोहीति खस्य खिदवे प्रकारतया घन्वयविद्धवै चािष्ठनते 

स्वसम्प्रकपदै; प्रत्याय्यन्ते । सुख्याघसखीपवोगशानयानुपपत्तिश्रानैन खरुन्यसित- 

जानेन च सम्भवति! भ्रव्रैदमवेधेयं चेतो धावतौचादातितराचेपेऽपि गुप्तया 

क्रियावैशिद्रूपकन्तत्वख्यापि योधघ षति तम्ौपलदपएस्पतयेव दौघः। यच्यः 

प्रविशन्तौव्यादौ यष्टीनां क्रियासश्यगात् विभरेषपतया रोघः। लतिभत्व- 

रुपकर्षु लपे उमयतेन तद्वोषात् दयोरेकोपलदपतेन प्रकारत्मिति। प्रयो- ` 

जनं प्रयोलनौभूतन्नानपिपय्रः 1 शरव्याः खंश्नानरनाद् ए्यसेवेति पलद्त् वार्ध 

यांसा। गां यक्नौयादिवादौ नीपादानखदप्तेदाहचन्या रुटिप्रयीडनाभावान् 

किन्बाच्चेपादैव तत व्यक्तेलमिः। न चाच प्रवीगप्राचुग्यष्पा रुदिरम्तीति बाष्पं 

लच्याघविनिमोकेए भरक्याय प्रयोगाय भन्द्ख लक्यां पदोरणट्षे ददशथ 

लदपारैतुः घन्दधा नाशा यक्निरािप्वते धति प्राचोनप्रवादविष्टयः सत् । 

(द) ददप्लदप्रासाष यपपलनिति! वादरारं परमैवप्रष्ठाएमिद्रमयेद 
पन्वयसिदवे खख भैं खादपरसित्यान द्यः यदा भवतीति रेपः उपषणदष- 

रेतत्वात् सष्ावांविप्थिषयाः मतीत; एषा दचप्डदषा । 



ददश साहित्यदर्पणम् 

विदधदीदशनेव सटा सखे । 

सुखितमासख ततः शरटां शतम्” (श)? 

प्रत श्रपकारादीनां- बाक्चायेऽन्ववसिषये उपक्ततादयः 
शब्दा ्रात्रानमपेयन्ति । अरत श्रपकारिणं प्रलुपकारादिप्रति- 
 पादनाग्ुख्यार्थनाधः । वैपरौत्वलचणः सम्बन्धः । फलमप्यप- 
कारातिश्यः। इयमेव “जहत् खार्घा” इल्युव्यते (त )1 

अआरोपाध्यवसानाभ्यां प्रल्येकं ता अपि दिधा१६८घ) 

ताः पूर्वोक्ञा्तुसे दलचणाः। 

विषयस्यानिमौशखान्यतादात्मःप्रतीतिक्षत् ! 

(ण) उपक्ततसिति! & स्के भवता षह उपक्लतं ततर तद्धिन् छप- 

सारविषये दवय्थेः किसुच्यते, कथ्यते, परम् भव्ये सुजनता सीलन्यं प्रथिता 
प्रकटिता, खदा ईटभमेव खौजन्यसिति भावः विदधत् कुर्वन् ततः तखिन् कर्मणि 

परहते व्यथः प्ररदां वत्सराणां शतस् भ्रास्ख ति । भव्यन्तापकारिणं प्रदयक्ति- 

रियम् । । । 

(त) श्र श्रपकारादीननां प्रछतानामिति भावः वाक्यां वक्तुता्यव्यविषवे 

प्रति माषः छपक्ततादयः भग्मानमपयन्ति खां परित्यन्य विपरौतमर्धमपकलता- 

टिकं लचयन्तीव्यधः फलं प्रथोजनमपकाराति्रयः! नदतृखायेति नदत् 

` ार्योयांखा। 

(य) इत्यः लचणाया दौ भेदावुक्रा पुमस्तौ दिधा योजयति भारोपेति। 

ताः पूर्वोक्ताशतुंदा रुदिप्रयोननाभ्याम् उपादानोपरलचणाभ्याेति भावः। 

ष्पारोपः. भाद्ार्ययाभिदप्रतौतिः अध्यचसानं सिद्धाभेदप्रतीतिः ताग्यां प्रखेके हिषा 

ततख सारोपा सुटिदतुका उपादानलचणा सारोपा ष्दिद्धेवकछा लचण्ठचणां 

खासोपा फलदेतुका उपादानलचणा सारोपा फलद्ेतुका लचण्लचणा साध्यव- 

साना रूटिदतुका उपादानलचणा सखाध्यवस्ताना र्टिदडेतुका  ल्ण्लचण । । 

खाध्यवखाना फलहेतुका उपादानलचदपा साध्यवसाना फलदतका-लदण्लघण्य 
्यरसेदा लचया द्यथे; | । 
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सारोपा खाच्चिगीर्यसख मता साध्यवसानिका १७(द् 

रुद्रौ -उपादानलकणा सायेपा यथा !. श्र्वः श्वेतो 
धावति?” । श्रत्र हि खवेतगुणवान् श्रश्वोऽनिमी खरूपः खस- 
मवेतशखेतगुणतादात्मेमन प्रतौयते। प्रयोजने यथा। “एते 
कुन्ताः प्रविशन्ति" । श्रत सव॑नास्ना कुन्तधारिपुरषनिदे्ात् 
सारोपात्वम्। रूढौ लच्तएलचणा सारोपा वथा । “कलिङ्कः 
युरुषो युध्यते” । श्रत पुरुषकलिङ्गयोराधार्व्याधारसम्बन्धः। 
प्रयोजने यथा । “्रायुघतम्” चरत श्राययुष्कारणमपि तं 
कायथकारणभावसस्व न्पसस्बन्ध्यायुस्तादात्तप्न प्रतीयते| अन्य 

वैलचणयेनापि अभिचारेण श्रायुष्कारतवं प्रयोजनम् । 
` यथावा राजकौये पुरुषे गच्छति “राजासौ गच्छति” 

द्ति। श्रत खखामिभावलकचणः सस्वन्धः। यधा वा) 

्रग्रमातेऽवयवे “हस्तोऽयम्”। श्रत श्रवववावयविभाव- 
लच्तणः सम्बन्धः । ब्राह्मणेऽपि (तन्तासौ 1 अत्र तातकर्म्य- 
लक्तणः सम्बन्धः! इन्द्रा्थासु स्युणासु “ग्रमो इन्द्राः। प्रत 
तादयष्यंलत्तणः सस्वन्धः। एवसन्वत्रापि निमीस्य पुनविंष- 

यस्य ्रन्यतादात्सयप्रतीतिक्त् साध्यवसाना। श्रस्याचतुषुं 
सेटेषु पर्वादाद्रणान्येव (घ) । 

(द) सारोपां चाध्यवखानाखाद् दिषवदेति। भनिगौग्द द्दृ 

विषय लच्यय या भन्येन सुख्ार्येन तादात्मयप्रतौतिम् भमेदप्रतिपत्ति दतात्ति 

सा तथोक्ता सारोपा, या च निगीषख भार्यस्य चन्ताटान्नाप्रतीतिहत् सा 

साव्यवख्ाना। 

(घ) उदाष्रति ष्टादि्दादि) श्यः सनिगीरस्वस्पः प्रव्दतिपा्ः। 

सत्र भयः सेत दल्यते सुसवायसग्यखः। कुन्ताः चस्दिदेपाः स्त धाष्द- 

घारकसखनः।, सजाख नष्तीलत्र साज्वव् परिच्छदादयतिगयषोपने ष्य 



इ. सादिखदर्षणम् । . 

सा्श्चेतरसम्बाः शुासलाः सकला अ्रपि । .. 
सादृश्यात्तु मता गीगयस्ेन षोडशमेदिताःष्प्न) 

ताः पूर्वोक्ता अष्टसेदा लचणा;ः। साृश्येतरसम्बन्धाः 
कांथकारणभावादयः। अर शृधानां पर्वोदाहरणान्येव । 

रुढावुपादानलकचणा सारोपा मौणौ यथा। “एतानि 
तैलानि मन्ते सुखानि? । श्रत तलशब्दे स्तिलतभवस्नेदरूपं 

सुख्यार्थसुपादायैव सार्षपादिसरदरेषु वर्तते! प्रथोजमे यथा) 
राजकुमारेषु तत्बदटभेष गच्छतु “एते राजकुमारा गच्छन्ति" 1 
रुटृावुपादानलच्तणा साध्यवसाना मौर यथा। “तैलानि 
हेमन्ते सुखानि । प्रथोजमे यथा। "राजङुमासय 

गच्छन्तिः। रूट ल्तणलचणा सारोपा मौर यथा। 

“याजा गौडन्द्रः कण्टकं धयति" (प) । प्रयोजने यथा 
“गौरवाह्ौकः" (फा) । रूटौ लक्षणा साध्यवसाना गौणौ 

॥ 

सनम् । ईइतस्तोश्रभित्यवं प्रारुष्यप्रयोगात् रस्टिरिव्यवगन्तव्यम्) तचासा- 

` विवे वत्कर्मनेषयातिश्यः प्रयोननम्। इन्द्रर्थासु इन्द्राराघनाधः निर्मि- 
तापर खयृषाष स्तम्भविशेषेषु 1 शनद्रवत् पूज्यतलवरपं प्रयोननम्। पूर्वोटाररणानिं 

सवातो धावति हटतमानकेयादौनि। 

(न) एवं लकाया अ्टविषलवचुक्ती पुनदैविष्येमाह खाटश्चेति। ताः 
, सकला श्र्टमेदा भमि र्णा सादशखेतरसब्वन्ाः सादग्यभित्रसस्वनवयशरेत् 

डाः, खाद्श्यात् त॒ सारण्वसस्वसयोगात् तु मौखः सताः कथिताः तेन 

्टेतुना दचणाः षौीड्णसेदिताः। साटृश्यसम्वन्छवत्यः- अप तटन्यसम्बन्धवत्यय 

अ्र्टाविव्यधः। 

(प) राना गौर्नद्धः करटकं भीषयतीति। भीषयति उडरति निर्वैरं 
रूरोतीव्यधेः । भव तौष्पाग्रह्तविेषः करटकपरदाधर्पस॒ख्यार्थः भोधनासस्रवात् 

` दुखदतैन त्टशभ्रुद्रथत्री लघप्या वर्तते। बत् तु चरुद्रशतौ च कण्टकम् श्य 

सिधानं तत् लिरूदृबचणाया याक न तभिषाया इवि किकान्यम् । 
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यथा! “राजा कण्टकं शोधयति \ प्रयोजने वथा 
“गौर्जल्पतिःः । 

श्त्र केचिदाहः “गोशद्वारिणो गुणा जाद्यमान्या- 
दयो लच्छन्ते) ते च गोशब्दस्य वारीकार्घाभिधाभे 
निमित्तौ भवन्ति" । तदयुक्तम् । गोशब्दस्याग्टरीतसद्धेतं वारमी- 
कार्थमभिधातुमसामर््यात् गोशब्दा्ध॑मातगोधनाच ! श्रसि- 
धाया विरतलाद् विरतायाश्च पुनर्लयानाभावात् । श्रन्ये पुन- 

गोशब्देन शवाद्यैकार्थो नासिषौयते किन्तु खार्थसदचारि. 
गुणसाजाल्येन वाद्धौकायेमता गुणा एव लच्यन्ते* । तदपि 

्रन्ये न सन्यन्ते। तथाद्दि श्रत सोगन्दाहारीका्धैः प्रतीयते 
नवा१। तश्रादेऽपि गोशब्दादेव वा लद्ितादहा गुणात्। 

श्रविनाभावदारा तत्न न प्रथसः। वाद्धीकार्घेऽस्यासङ्ेतित- 
त्वात्। नद्ितीयः। चअरविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये 
परवेणासस्मवात्। शब्दौ द्याकाङ्का शब्देनैव प्रपूत! न 

दितौयः। यदिद गीशब्दादाहौकार्थोन प्रतीयते तदास्य 
वादरोकस्य सासानाधिकरणसससष्छसं स्यात् तस्मादत्र 

गोशब्दो सुखयथा वचया वाद्यौकश्रब्देन खदहं शन्वयमलभ- 
सानोऽन्नल्वादि साधम्य म्बन्धादादौ कां लच्तयति ! वादौीक- 
स्याञ्नत्वादयतिशयबोधनं प्रयोजनम् (व)! द्यच्च गुण्यो- 

(फ) गौर्वा इति वा्टीकः ददवाकः। भ्रव चद्रतलादिखाध्व- 
उम्बषः मदतादयतिशययोनं प्रयोजनम् | 

(ब) अव केविदारित्यादि। गर्जयति कययतीव्द्दः। प्व गीर्ग्तनम्य 

असन्परवात् दानाः । गीखुटचारिणः नीखखयायिनः लाय दद्द {म्यम् 

पाटवं वतुप्रभतयः यणाः धमाः एच्यन्ते खदप्या प्रतिपाद्यन्ते) ते 

गुदाः गीश्व्दय वाद्रीकाधस्य पमिधाने धर्निषया प्रतिपादने निरिपोभरति 

₹तुपामापदते विर्ववाद् यतमदिदादिव्दधः सषहददप्विः भन्द् 



8६ सादहित्वदप॑णम्। 

गात् “गौणौ इत्युच्ते! पूर्वां तु उपचासमिश्रणात् दा । 
उपचारो हि नामाल्यन्तः विशकलितयोः सादृश्यातिश्य- 

मदिस्ना भेदटप्रत तिखगनमात्रम्। यथा अग्निमाणवकयोः 

शक्तपय्योस्तु नात्यन्तं मेदप्रतोतिः । तस्मादेवमाद्िषु शुदधैव 

लच्तणा। 

व्यज्गाख ग.ठ़ाग,.ट्लाद् दिधा स्युः फललक्णः१९ 

प्रयोजने ष्टसेदा लच्णा दर्भिता; स्ताः प्रयोजनरूप- 
व्यङ्गस्य गूटामूटठृतथा प्रत्येकां हिधा भूत्वा पोडयभेदाः। तत्र 

गूढः काव्या्थभावनापरिपक्षवुद्दिविभवमात्रवैद्यः। यथा । 
“उपक्लतं बह तत्रेति 1 अगूढोऽतिख्यष्टतया सवेजनसंबेयः। 
यधा) । 

“उपदिशति कासिनौनां यौवनमद. एव ललितानि" । 

सकरवार गसयतौति न्यायादिति भावः। विरतायाश्ेति शन्दवदधिकर्भणां 

विरम्य व्याप्ाराभाव इति न्यायादिति भावः! यच्च श्चषादावदख नियसख 

व्यभिचारो च्श्यते तत्र॒ भ्रनेकाथेख अभिषया प्रतिपादनादिति चैत्र 

तत्न युगपदेव भनेकार्थानाम् भभिधया प्रतिपादनम् इद तु प्यं 

गोशब्देन प्रणमाववोषसतशखान्यानुपपत्तौ वादरौकायप्रतौतिरिति ष्येयम्। 

खार्धेति खायख गीपरदाधख गीतस्ेव्यधः सष्वारिणे ये गुणः नाडमान्यादयः 

~ तत्ालाव्येन तन्छसाननातिलेन वाहौकायगुष्णः जाद्यमान्यादय इति भावः 

लद्यन्ते रलचणालन्यवोधविषयौज्रियन्ते । लितात् लत्तणलन्यवोषविषयात् 

गुणात् ` नाख्यसान्यादेरिव्ययः । रविनाभावः धचाचेपरः तहारा तैनेत्ययः। 

ख विनाभावलभ्यख श्राचेपलभ्यख अथय श्याव्दे सनये शान्दवोषे इव्यय; प्रवेश- 

सम्भवात् श्द्पभरतिपादयानामेव शओब्दोघौ भवतौति मावः ाब्दौ शब्द्वोध- 

विषविषौ -भाकाद्न इच्छा श्व्देनैव न तु त्राचपरेरेति .भावः। रपति ॥ ` 

खामानापिकरेणयम् श्रमेदान्वय इयः. खसतमाविष्करोति तस्मादिति उक 

मतानां दोपकवलितलादिवधैः । वत्या यत्या भनिषया शवयधः। 



दित्यः परिच्छदः। ञे 

अत्तं "उपदिशति" इत्यनेन “श्रा विष्करो ति” इति द्ये । 
ाविष्कारातिशयचाभिधेववत् सुट प्रतीयते (भ ) 1 

धर्मिधस॑गतल्रेन फलस्येता अपि दिधा ॥ २०॥ 
एता श्रनन्तरोक्ताः पोड़मेदा लन्णाः फलस्य धर्मिगत- 

त्वेन धमगतत्वेन च म्रतयेकं दिधा भूला इातिंद्धेदाः (स)! 
क्रमेणो दादरति। 

““चलिग्धश्यामलकान्तिलिप्रवियतो वै्दलाका घना 

वाता; शौकरिणः पयोदमुद्टदामानन्दकेकाः कलाः । 

कामं षन्तु दृट् कठोरहृदयो रामोऽसिि सवे सहे 
वैदेद्यै तु कथं भविष्यति दद्य! हादटेवि! धौरा सव ॥५, 

“ (भ) गीपतौ लक्षा उक्ता तटबयृत्पत्तिसाद ए्येति। गुणयोगात् वाघय- 

खच्ययीः सादृश्यातमकः सस्वन्ः गुणः तद्योगात् तन्सद्भावादिव्ययः। पवां 

भरसादग्यमूखा एदणा प्रत्ययः उपचाग्ममिग्रणत् स्ादश्चाघीनासेपावीयात् 

शुद्धा! विशकखितयीविभित्रयोः मेदप्रतीतिखगनमावं सेदेश्वानतिरोपानसेद । 

यधा, भग्मिसापवक्योः भद्रः सापवकः नवोपनौतः ब्र्चारीव्यदः। तयीः 

साम्प्रतं फललच्णायाः पुनमेदं दश्चयति व्यद्चदेति! उपदिश्तीनयादि। 

श्रौपरिचयान्नड़ा भरपि भदन्यसिन्ना विदग्धचरितानािव्यख पूर्वाम् । तदय- 

मर्धः जडाः भ्रनभिश्रा भपि यीपरिदयात् सम्पतखंयीनात् विदग्धध्वरितार्गं 

पिन्नव्यदहाराणाम् भभिन्ना मवन्ति! कासिनौनां यौवनमद एव खलितानि 

लौलाविलासादीनि उपदिग्रति। भत्र प्रदिशति धाविष्ठसोतीव्ययः ठप. 

देश्यः भवेतने.यौवननरे भसम्धवात् सख्यायाः त्यात् उपरेदथन्देनं चादि- 

ष्कारस्पार्थो लत्वते शति भावः। तदैवं फटनदष्म भ्टमेदाः पोट्गमेदा 

भवनि रुद्खदयात्त॒ अष्टभेदा इति भिखिद्या चतु्िद्रतिमेदा दद्दा दोध्याः 1 

(म्) पुग फलटक्षपासेदसाषह षर्मोति 1 एताः पूर्दोहाः फख्टश्दाः 

पोडशसेराः फलय. धर्निध्यगतकिनः पि भवन्तीति दातिशद्रदाः। तदयं 

फलदलददा द्विरदाः ष्टिदददाखादौ सिदिवा दतारिगनूररहापः 

खषष्या वोरवयाः। 



३८. साहित्यदपषम् । 

, च्रत्रालयन्तदुःखसदिष्ुरूपे रामे धर्मिणि लष्ले तस्यैवाति- 
शयः फलम् ।, : “गङ्गायां घोषः । इत्यत्र तरादिष् खच्चेषु 

भौतत्वपावनलादिरपधमंस्यातिशवः एलम् (य )। 
तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिं शन््रता वुघेः ॥२१॥(र) 

रूढावष्टौ फले दाचिंशदिति चत्वारिशल्च्तणमेदाः 

किच्च। ` 

परद्वाक्यगतत्वेन् प्रलेकं ता च्रपि द्िधा ॥२रा(ल) 
ता श्रनन्तरोक्ताः\! तत्र पदगतत्वेन यथा। गह्या 

घीष: । वाक्चगतललेन यथा। “उपक्लतं बह तत्रेति" । 

एवमश्यैतिप्रकारा लक्षणा । | 

(य) ज्लिण्षेति। सीताविरद्िणौ रामसोक्तिरियम् | चिग्धा श्यामलाः 
च्या कान्तिः तया लिप्तम् भाच्छादितं विधत् भन्वरौचं, वियद् विष्णुपदं वापि 
पुस्याका्रविहायसौ इत्यमरः । यैः तथोक्ताः वे्लन्यः चरन्द्रः वलाक्ताः वक्तपङ्क्य 
येष तादृश्राः घ्नाः मेद्धाः। वाताः वायवः भौकरिणः समम्बुक्णाः तवा 

¦ ` पयोदसुहृदां मयूराणां कलाः मधरास्प्टाः भानन्दकेकाः भानन्दजनितकेका- 

. रवाः कामं यथम् भविद्रानतमिव्यधः सन्त वर्चन्ताम् प्रसि रहं टद्म् श्रव 

कठोरहृदय कठिनात्मा राम्; स्रवे खडे सोदुं शक्रोमौव्यथेः। वैदेही नानकौ 
त कथं.भविष्यति रैन प्रकारेण सादति इत्थ: इदा शति देदसू चकसव्ययं 

` दा दैवि ¡ सीते ! घीरा चैवयेश्ालिनी भव मटन्तरेर भसिन् समये नोत्कखायता 
भवर इति भावः। श्रादलविक्रौडितं उत्तम्। अत भ्रवन्तदुःखसद्िष्ट्रामे 
भिखि क्षच्ये तसैद पतिशयः पैयादुत्कषषः फलमिति बोध्यम् । भत्र सरै 

दत्य त्तसपएसषस्येव वक्ञत्रेन राजस लाभे पुनस्तस्य उप्रादानम् श्रव्यन्वदुःखषद्िष्ठ- 
सासप्रतिपादनाधमत एव भत्र सुख्यायदाघादुपादानलच्सेति पोध्यम् । 

, (र) उपरख्हरति। तदेषमिति तत् तस्यात् एवं परक्ारेरे्थः दवैः 
पिदद्विः चलारिंशत् लत्तणा्भेदाः सताः रचिताः! 

(ल) .एनश्च सर्वासामेव मेदं दर्शयति परेति! ताः पचल्ारिशहेदा ` 
पपि चकच्तणाः पदवृाक्वगततेन पदगृततलेन बक्व॒गतत्रेन इवर्थः परलद्रं पिपा स्व् 

` स्तौति शेषः। वदेवं मिचिला भभौतिपरकार दक्षणः। 



दितीयः परिच्छदः 
श्रध व्यद्छैना। 

विरताखभिधाद्यासु यथार्थो वोध्यतेऽपरः 
स इत्तिवय॑ञ्चना नाम ब्दय्यार्यादिकस्य च॥२३(व 

शरव्ट्तुदिकर्म॑षां विरस्य व्यापाराभाव इति नयेनाभिधा- 
-ल्तणातात्पर्थ्याख्याद तिख्यु ठत्तिषु खं खमे घोधयित्वा 
छपश्षौणासु यया भ्रपरः ्रन्योऽ्थो वोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य 
प्रकतिप्रत्ययादे्च ठत्तिवय॑व्छनधष्वननगसनप्रत्यायनादिव्यपदेण- 
विषया व्यस्नना नाम (ख) तन्त। 

अभिधालर््षणामूला शब्देख व्यञ्जना दिधा॥र२४(ष१् 
| | ` श्रसिधासुनलामादह। 

अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगरयैनिंवन्तिते । 
एकचार्धैऽन्यधीडतुर्व्वञ्चना साभिधाश्या॥२५।(स) 

(व) व्धञ्चनं निदपयति प्रेति! रय शत्तद्यानिरुपप्ात् परनिन्वषरः ! 

पवस्ताखिति। भसिधाद्याशरु भभिधालचरातात्प्याख्ानर तिद्धपु हत्तिपु विरतानु 

यधा इत्या भपरः वाच्यलस्यतात्पर्व्यायेभ्यः भित्रः भध; योध्यते प्रत्याय्यते शन्दन्य 

भर्थादिकसख च ठततिर्व्वापारविरेषः व्यञचना नाम 1 
(श) व्यखनेति। यद्वनं ध्वगनं गसनं प्रत्यायनद्ठ भादि ययं ताष्ध्रः 

यः व्यपष्रथः षन्ख दिपयी चखशधोक्ना) 

(षण) परभिषेति। अभिधालव्णाचमगूलं वख्छाः तयथीा शष्ट ब्दछना 

हिधा अभिधासूला एका सदष्ःमूटा परेति । 
: (छ) पनेकादयेति। संयोगाययेरनन्तोक्ेः पनेका्ेष धमक एकमभिन्राः 

दो वस्वो देवयधः चर्घाः पस्य तादश शष्टखय एकव्र एकणिन् प्यं गिलति 

नियम्य मरतिपादिते उति सन्षीरतुः सन्यस भर्थाखरस धीोडृवुः दोपोपायः यः 

, ब्यापार दति रेपः खा भभिधाग्रया समिधारूषटा व्वष्ठगा। ववत मरयोयादिक 

मासि सने यादन एवां चाखाप्रति दयम्} पपमनतिषापां ठया 



85 ` ` ; साहित्यदर्पणम्। 

श्रायश्नन्दाद्दिप्रयोगादयः। उक्तं हि) 
“संयोगो विप्रयोगश्च साहचय्यं विरोधिता) 

शर्धः प्रकरणं लिङ्ग" शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । 
, ` साम्य॑मौचितीं टेः कालो व्यक्तिः सरादयः 

शब्दाधस्यानवच्छेदे विशेषस्मतिदहेतवः” इति । (ह) 

“सश्एड चन्र - दरि. इत्यच शङ्चनक्रसंयोगेन हरिशब्दो 

विष्एुमेवाभिधत्ते। “अशद्चक्रो इरि” : इति विवोगेन 

तमेव । “भौ मालुनी" इति अर्जुनः पराः 4 “कर्णार्जुनौ 
इति कणः खतपुतः। “स्याणु वन्दे” इति खाखुः शिवः+ 

“सवे जानाति देवः” इति देवो भवान् । “कुपितो मकर- 

ध्वजः” इति मकरध्वजः कामः । “देवः पुरारिः इति पुरारिः 
शिविः। “मधुना मत्तः पिकः” इति मधुर्वसन्तः ! वातु 
वो दयितामुखम्” इति सुखं साम्युख्यम् 1 ^विसाति गगने 
चन्द्रः” इति चन्द्रः शणौ। “निग चित्तमातुः इति चिद- 

भावुवेङ्किः। ^माति रथाङ्गम्” इति नपुं सकव्यत्तचा रथादधः 
चक्राम्। सखरस्तु बैद एव विशेषप्रतौ तिक्षत् न काव्यं इतिः 

तस्य विषये नोदाहृतम् (न) । इद्च् केऽप्यसदहमाना अदः । 

निवन्वितमथे वीधयिला उपदीणायां पर्व्यालोचनेन भपराधप्रतीतेरभिधासूलत- 

सिति भावः। ष ५ 

(द) सेयोगषश्ति। संयोमः सङ्गः विप्रयोगः व्ययः साहचय्य स 

कारितं विरोषिता वैरम् भ्रथेः प्रयोननम्, भर्थोुभिधेयरेवस्तपरयौजननिहत्तिएठ 

्त्यसरः! प्रकरणं प्रस्तावः लिङ्ग विदम् अन्यस तु्यविभक्तिकख अब्दख. 

सत्निषिः खात्रिष्यं साध्ये नियतशक्तिः भौत भौकि्यं टैः नियसितं खानं 

कालः निर्दिंटसमवः व्यक्तिः पुंखखवादिकं तथा खरादयः उदात्तानुदात्तखरित 

म्रश्तयः -शब्दायैख . अनवच्छेदे अनिर्हारिखे विरेषखातिदधेतवः विग्रेषषोध. 

कारणानि। । 

(च) उदाद्रति चशङ्चक्रः ईरिरित्यादि! वियोगेन भहचक्रपरिः 
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॥ 

सखरोऽपि काद्ादिरपः काव्यं विगेषप्रतीतिकल्व उदा 
सतादिरूपोऽपि सुनः पाटोक्तदिगा खज्यददिरखवियेय- 
प्रतोतिक्लदेवैव्ये तदिषय उदादरस्णसमुचितमेषेतिः । तन्न । खराः 
साक्तादय उदात्तादयो वा व्यद्ग्ररूपमेव विशेषं प्रत्याययन्ति 
न खनु प्रकतोक्तमने काथंशब्द्स्यैकायनिवन्त्रपरूपं विशेषम् । 
किद्च। यदि यत्र कदिदनेका्ैशब्दानां प्रकरणादिनिवमः- 
अावादनियन्तितयेर्प्यर्थयेः परमुरूपखरवगेनैकत्र नियमनं 
वाचं तदा तथाविधे च्चेपनद्मैकारप्रसङ्कः । त च तथा । 

ारेरेयथः तं विष्एमैव मभिधत्ते चसिधया बोधयति नतु द््रादिकमिवेव- 

कारखाथेः। खाचवयसुदाद्रति भौसेति। भजुनः पारयः एवाएतः धमव्रेयः 

नतु दार्तवीययादिः। विरोषितासुदारति कर्णाजुनादिति। कर्णः मूनपएदः 

शेनैव स्ालुनसय सततवरित्वादिति भावःनतु व्रवयैन्दरिदादिः। नदेष्ठद 
रति स्याएनिति। शविवबन्दनखैव भवकच्छ्दनफलक्लादिति भावः भद 

पाखापत्तवाटिष्यनं शकततकारम्। प्रकरप्सुदाहरति सर्गसिति। चवर 

सान्न एव प्रलततवंनतु कवित् दवत्ताविशेषय। चिप्रसुदादरति कुपिते 

इति कौपयिशख दतनधमलात् सकरध्वनी नात्र समुद्र श्वि मावः । न्प 

दनव्ट्सद्विधिश्ुदाहरतिद्वपष्ति। पतव परारिप्व्दृखाद्भिष्यात् देवम्ब्दः शिव 

सेवाभिधत्ते नतु भन्वं कनति योध्यम्} उास्यसुदाष्टरति ननैति। पनन्त- 

स्रव दौकिलनादने उत्पत् नु नशब्द; सदत चरी द्रति भावः) 

चौवितीसुदाटरति यातु दति। चत संख आरिव्यात् साग स्ययेयन 

तु वदनादिक्तसनिघते एति वोध्यम् । ̀  रशसुदादरति विमात्यति। स्न्दन 

त॒ फषरूःरादिसिति थेषः। कालद्वद्ाहरति नियौति1 ब्म नुमः र्य 

निरि घद्थनादिति भावः| व्यद्गिदछदाद्टरति भापोदि। चव रदःद्रश्ट्दः 

दपखकदलिटन ष्दक्रसेगासिधते म दु चहवाकादिमिति प्रावः म्दरन्तिलि 

विग्नेषप्रतौतिछत् सख अन्यतरम्द पटस्य प्रतात्तिठम् पोषः चा श्न्दर- 

शरतेविवरस्दैत्यादौ खरस द्रः भतु्यद्ेवि बष्ननिनातै धन्धर्दुरष्यः 

श्न एव श्ाउनकतां उतदेवेदमदत्िह्तिवन् नते षन्ख नटसि चद् 
--= ~= <~ ~~ 

पुरुपखमास्यैयद्धसाप्रयोयात् एनेख दद्रष्नदेपतन्ाद। 
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प्रतएवादुः “स्ेषनिरूपणप्रस्तावे. काव्यमागे सरो न गणखत 

इति च नयः इदत्यलबुपजौव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु 

कटाचनिचेषेण (क) आदिशब्दाद् “एतावन्माव्रस्तनो" 

इत्यादौ दस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकादया- 
कारलत्वम्। णवसेकखिन्नधेः श्रभिधया नियन्विते या शब्द् 
स्यान्याथवुदिहेतुः शक्तिः सा श्रभिधासूला व्यक्लना। यथा 
सम॒ तातपादानां मद्यपादचतुरदशथमापाविलासिनीभुनङ्ग- 
महाकव्रौग्लरयो चन्द्ररेखरसान्धिविग्रहिकायाम्। 

“दुगलङ्धितविग्रहो मनसिजं सम्मोलयंस्तेजसा 
प्रोयद्राजकली खरौतयरिसा विष्वगृहतो सोगिभिः) 
नक्ते शलतैत्तणो गिरिगुरै गाढां रचिं धारयन् 

गामाक्रम्य विभरूतिभूपिततन् यजल्यु मावलमः? ॥ (ख) 

५ 

(क्त) उदात्तादिद्पः उच्चैतदात्तः नौचतग्लदात्तः मध्यनः खरितिः। स्ने 

भरतख पादीक्तदिश्ण पादोक्तरीलया यवा हाख््टक्ारदोः खरितीदात्तं वौ 

रौद्राद्सुतिषुं उदात्तस्ठरितं करुणरीमत्छमयानकेषु श्रनुदात्तस्रितसपप्रादयेदि 

कान्यां काव्यपद्वतौ) उपजौव्यानां वाना्धि्य जौदती्यपजौन्यासेषां 

कटान्ननिरेपेण टृद्िपातेन। 

(ख) च्रभिधामूलासुदाहरति दुर्गेति) दुभैः प्राजारपरिखादिभिः 
द्वितः प्रतिरीद्धुमपारितः' विग्रः सग्रास; वख. तादः यः शतृणं दर्णा 

भि्वापि संग्राभसातनोतौति सावः अथवा विग्रहः श्रौरं वख तयोक्तः शव्रेभि 

यस्य दुगाखि मित्ता शरौरं नाक्रमितु अरक्ते इति भावः। तेजा कान्य 

सौन्दर्ये येवयथेः . सनखिजिं कासं सम्यौलयन् सङ्गोचयन् खर्दयद्तिववयेः प्रोयत् 

प्रकपंण उदयत् राजकं रानस्मूदं खाति स्टप्नाति कओौकरोतौति प्रोयद्रानकष्टः, 

स्ट्ौतः गरिमा गौ्वं वेन तथीक्तःः भोगिभिः सुखमीगरतैः एुरपैः विष्वक् 

समन्तात् हतः परितः न उतेरेषु चत्रियवरेष्ठेु छतम् ईच्णं टटटिन तथाविधः 

अष्ठानपि चतियान् अगणयत्रित्यधः गिरिः हिमालयः गुरः चशरो यख तकिन् 

इरे दवरधः गाद़ं महतीं. रचिन् भ्रलुरायं भक्तिनिति वावत् धारयन् भवी 

3 #। ् 
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प्रत प्रकरखेनासिधया उसावल्लसगब्दस्य उमानान्नी 

महादेवीं तहद्वभमानुदेवदपतिरूपेऽधेः नियन्विरे व्य॑न्ननयैवं 

मौीरीवल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते! एवमन्यत् ( ग ) ! 

लन्तणासूल्ासाद । 

लच्णो पास्ते यस्य छते तत् तु प्रयोजनम् ! 

यया प्रलाप्यते सा श्याटृव्यञ्चना लन शाश्रयार (घ 
^गङ्गायां चोषः” इत्यादौ जलमवायर्धवोधनादभिधायां 

विरतायां तराद्यघवोधनाच्च लच्णायां विरतायां यया 

शौ तल्पावनत्वा्यतिश्रयादिर्वोध्विते सा लचणामस्नूला व्यच््ना। 

~~~ 

पासक व्ययः तयागं पएप्वीसाद्रग्य विमृतिमिः सष्यद्विः सृपिता शलदता 

तनुय॑सख तथाविधः उसावघ्लमः तदाम्ड्यी रसानवदेषः वा छसानानी मादी 

तदाः वद्धः. पतिः राक्षति शोभते । 

(य) व्यञ्चनयेवेतति। व्यक्चनवा पभिधासूतया ए्वदेः पात् धनेदाध- 
-पव्दानां प्वाललोचनेन गीरौवल्नभख्पो दितौवोऽयेः वौोध्यते तदयवा दुर्मदा 

पात्या लद्धितः घरधाङ्नवेन चाक्रान्तः विष्टः अरीरं यल चीरः, तेनसा, 

ठतौयनयवनोत्वेन वश्चिनैत्यधः सनष्जिं सदनं स्म्नीलवन् दन् प्रोदनी सारः 

व्सिजन्तौ रानदला चन्द्रकला यम्य तादृशः) रह्मतयरिमा दिद्वश्चरत्यादिति 

भावः, भोगिभिः सन्नद्धैः दिष्वद् सवतः ठतः पत्तगादद्वर प्रददद्रः नदताष्य 

इभेन रादा उन्दरेरेययेः लतम् चलरतमिव्वयः ईदपं ठतीवनेतमिति चायम् 
यख तादः, निरिगुरौ दिमाद्री गदां सप्तं रचिं प्रीतिं पारयन् यदर्य 

दिति भावः, गां इपमाक्रग्य दिभृतिभि- मखभिषषिता तनुय्स तदीष दमाय 

पार्वत्याः वह्वमः पतिः श्रमः राटति द््वेदंस्पौ दितोदोपदः च्यछनण् 

प्र्तिपाटाते। 

(घ) पत्तपासूनासुदारति लदन्यामूरति। 

यीघाय इन्यर्घः रचा एसालनदतेति एषः उपारत स्य 

यादत् तत् तु परयोल्नं यचा प्रवाव्वते पोव्यते चा श्ददात्या स्या सद् । 

यम्यं प्दातिःमन् त्न 

[8 1 
त ङ 

स (1 1. 
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एवं शान्द व्यञ्ञनासुक्ता ग्रथ व्यञ्ननापाद । 

वक्तु बोचव्यवाखयानासन्यसद्धिधिवाच्छयोः । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चे्टादिकख्य च ॥ 
८ छचाटन्य 0 0 
वेशिष्टयादन्यसथं वा बोधयेत् साथसस्धवा२७(ङ) 

व्यञ्जमेति सम्बध्यते! तत्र॒वतुवा्छप्रस्तावदेशकाल- 
देशि यथा मम। । 

“कालो सधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा 

घोरा वदन्ति रतिङ्धेटदराः समीराः । 
केलौ वनौयमपि वच््रलज्च्नमच््रुः 
दूरे पतिः कथय विं कंरफौौयमयःः ॥ (च) 

प्रत्तं देशं प्रति शौघ्रं "प्रच्छन्नकामुकसत्वया प्रेष्यताम्" 
इति सखीं प्रति कयाचित् चोत्यते! 

चोदव्यवेशिच्ये यथा] 

निःरेषच्युतचन्दने स्तनतटे निरम्टरामोऽघरः 

(ङ) भारथ व्यञ्लनासाह् व्िति। वकः कथयितुः यत् सखभीपे उच्यते 
ख वौद्धव्यः तसय वाक्यानास् श्रग्यसत्निधिः भन्ये उत्निघानं वाचय तयोः 

प्रसावः प्रदर्णं देशः सानं कालः उमयुः तेषां काकोः घनिविक्षारख तथा, 

शेष्टादिकख वैणिष्यात् वैषितयात् या ठत्तिः धन् रधं वोधधेत् प्रत्याययेत् खा 

परयेसम्मवा घ्रार्थो व्यञ्चेनेति शेषः 1 । 

(च) काल इति) कालः खनः सः वसन्तः एषे च पष्पघन्वा कासः 

कुपितः धीराः मन्दाः रतिदेददराः सुरतेपरियनापहारकोाः, ससौराः वायवः 

वदन्ति वञ्लानाम् अरप्रोकानां कुञ्जेन लतादिपिष्ितखानेन समक्खंः सनोज्ञाद्यर 

केली वनौ क्रौडाकाननं किन्तु पत्तिः दूरे वर्च॑ते इति शेषः भद किं करणीये. 

कथय। श्रच वक्तुः काञुकलं बाय उदीपदत' प्रसाव्य उखीसमौदे 

सुरतप्रसङ्गपरतव' टेणखय कालख च कामोद्रेकपरल" वेश्यः वीद्धन्यम्। वाक्व 

चै शिवेऽपि एतदुदाद्ररणं वीष्यम् । 



दितीयः परिच्छदः! ४१ 

नेते दूरमनन्ञने पुलकिता तनवौ तवैवं तनुः 1 
मिथ्यावादिनि ! दूति ! वान्धवजनस्यान्नातपीडागने ! 
वापीं स्रातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्"५ (क) 
श्रत्र तदन्तिकमेव गतासौतिं विपरीतकललत्तणया ल्यम् । 

तस्य च रन्तुमिति व्यङ्गय प्रतिपाद्य" दूतीवैर्िध्चाद् वोध्यते। 

। श्रन्यसत्निधिवे शिष्यं यथा । 

“^उश्र णिच्चल } रिणष्पदा भिसिणौ पत्तन्मि रेद् वलाश्रा 
रिम््रलसस्गश्रमाश्रणपरिदहटिश्रा संखसुत्तिव्व” ॥ 

भ्रच बलाकाया निष्यन्दत्वेन विश्वस्तत्व' तेनास्य देशस्य 

विजनल्वमतः सद्धेतस्यानमेतदिति कयापि सच्रिदितप्रच्छन्र- 

कासुकं प्रलुच्यते। चरतेव खाननिर्जनत्वरुपव्यञ्चार्घवैश्रिघ्यः 
प्रयोजकम् ( भ ) 1 

~ ~~ 

( क) निःगेषैति। उपयतिमानेतुः प्रेपतां दूतां प्रति क्म्याश्िटु्िः 

रियम् । र लिष्यावादिनि! समप्रयर््रनापि स नायात एति सपाभाविरि! 

वान्पवननखय मादृश्य भ्रातः भविदित; पौड़ागनेः ठंश्रालुघवः यपा तन्ध- 

षयुद्धी\ दूति! लसिती सत्तः उकाभ्रात् खातु दापीं चरीं गतान पन्य 
अमस भन्िकं समोपं मता? यत् तेव सनतटे निमेषं यधा तधा घतं 

चन्दनं यस्मात् तारणं विथिदावभाठनेन चालनादिति भावः -एवं सवत! 

निर्म निःजेदेष सुटः दाखितः रागो ौरिचठं यात् तपीतरः, नेते मयने 

ट्ररम् भव्यम् भन्ने कव्दलरद्िति, स्यं तनी दोणा ततुः ऽस्ति लीना 

खिता खर्वमेतत् स्ानफमापाततः पभिधया प्रतिपाद्यते) {न्तु यादन्यया 

दूत्या भैभ्िष्येन तदन्तिक्ेव रन्तुः गतासमैति व्य्न्या प्रतोवते। य्टिच 
निःैपदुतचन्दनसित्वादैः खान काव्ये तदापि खाने स्तनतटैव निःसेप््युत- 

चन्दनत न किन्तु सदसयेयाद्स्य, अथरसेव निष््टरागदं न किन्तुं सोटस्दााप, 

मेवयोरण्न्तसनश्चमल नच्पितु भगद्रनसेद, दतमेदत् दुन्दग्सेव एष्ट 

दूत्या वैर्िश्वसिति वोध्यम् । 



४९ सादिवयदयशम् । 

भिच्रकरडष्यनिर्धीरेः काकुरिल्यभिघधौयतै ॥२८॥ 
इत्ुकप्रकायायाः कौ कोस दा भाकंरादिभ्यो न्नात््धाः (ज) 

एतहैशिच्चं यथी । 

भगुरुपरतरन्॑तया वत दूरतरं देशसुदयतो गन्तुम् । 

श्वलिकुलंकोकरिलललिंते नैष्यति सखि ! सुरभिसंमयेऽसौ*(ट) 

श्रत नैष्यति श्रपि तहिं एंत्येवैति काकी व्यज्यते । 

 तेष्टावैरिच्यं वधा। 

सष्धतकाल्तसंनसं विटं न्नएलए विदग्धया । 
'हसन्नेवापिताकूतं लौलापद्य' निमौलितम् १ (2) 

श्रत्र सन्ध्या सद्धतकाल इति पद्चनिमीलनादिचे्टवा 

(थं) उन्न ईति। ऊह निल! निष्पन्दा विखिनौपवै रानेते बलाका.। 
निमेलसरकतभाननपरिखिता शङ्नशुक्तिरिवेति- संस्लतम् । ई निद्र ! चर्ल- 

लाचम ! निससाद इव्यथः निर्मलमरकतमानने खच्छमरकतसणिपाते पररि 

सिता धशल्श्क्तिरव शरूथापालमिव विसिनौपते इवं वलाका वकी निष्यन्दा 

राते ऊह पश्य । 

, (क) प्रयोलकें छतौयष्यञ्चनायाः कार्खरसित्यघः | 

(ज) भित्रेति। भिन्नः शोकष्र्षादिभिर्विज्लतीढतः यः करष्वनिः सं 
धीरे: विद्धिः . काञ्रिति भभिपीयते कष्वते। भाकरादिभ्यः प्राचीनाचाये- 

प्रवनेभ्यः। । 

(ट) ुर्विति। हे सुखि! ्रखौ मत्पतिरिषधः गुरुणां पितादौीनां 
परतन्ततया पराषौनतया वत टै टूरतरम् भरतिदरूरं देशं गन्तुम् उद्यतः प्रत्तः, 

अविकुतैः भसरसद्वैः रोकिरैव ललिते सन्दर नीरे द्र्थः सरभिखसये 

वसन्त न एष्यति १ न भागसिष्यति? च्रपितु एष्वेव । 

‰ (ड ). खडङ्तेत्ति । विदग्धया चतुरया कयाचित् कामिन्या विरम् छप्रपतिं 

सद्तकासे सङ्तकाचन्नानै मनी यख तादशं कः खडेतससव दति जिक्नासु- 

सव्यः जञा विदिला इषट्भ्यां नैद्राग्याम् श्रपितः च्रावितः भराकूतः अभिप्रायः 

अखिन् तद् यधा ता लौलापद्म दस्तस्य' कौड़ाकमलं निमौ वितं उस्मेचितम् ! 



हितीयः परिच्छेदः) ४७ 

कयाचित् व्योव्यते। एवं वक्तादोनां व्यस्तसमस्तानां (ड) 

, वैथिच्चं वौदव्यत् | 
(० (न {नां = = विवि व विध्याद्ियसर्धानां प्रयेकं विविधा मता॥२९(ट) 

भर्घानां वाच्यलच्व्यज्तेन तिङ्पतवा सर्वा श्रपि 
। श्रनन्तरोक्ता व्यच्लनाखिविघाः। तच वाच्याघंस्य व्यद्वना वधा, 
“कालो समधुः?” इत्यादि। लच्याथंस्य . यथा! “निःशेष 
च्युतचन्दनम्” इत्यादि । व्यञ्चायस्य वथा, “उग्र रिच 
लेत्यादि”। प्रकतिप्रत्ययव्यच्नलन्तु प्रपच्चयिष्यते (ण), 

0 € 

शब्दबोध्यो व्यनत्यधः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । 
` एकस्य व्यञ्चकत्वे तदन्यस्य सडकारिता ३० (त) 

| . यत; शब्दो व्यच्छकलमे च्र्थान्तरमपैत्तते अर्थोऽपि शब्दं . 
तदेकस्य व्यच्कत्वे श्रन्यस्य सहकारिताऽवण्यसङ्धौ कार्य । 

2. ~ 

अ्रभिधादिचयोपाधिनंशिष्यात् विविध सतः । 

(ड) व्यसैवि। व्यक्तानां वक्वादीनां प्रदेकसेव्वयेः उमसानां निदिता. 

नाभिव्यघेः । । 

(ठ) तैविष्यादिति। ध्वं व्यघ्नना भराति षः भर्पानां दान्दत्य- 

` व्यश्यानां वैविष्यात् चिप्रकारवात् प्रलेकं त्रिविधा दाच्यव्य्ना खच्वन्यष्टगा 

व्यद्मव्यञ्चना च मता) 

(ण) प्रहतिप्र्येति।! प्रपयिष्वते प्रराथ्यियते शतुधषरिष्टद 

ति मेषः) । । 

(त) धष्देति। श्रः ब्देन दोध्यः प्रतिपापः खन् व्यमि भर्दानतरं 
ग्यश्नया सोयत । श्रद्दोऽपि प्पान्तरम् शसाखयतोति वदमूतः सन् प्यनङि 

प्रकाश्चयति तव् तद्यत् एकस भनयोरन्दतरयवयः व्य्रदवे भन्टद् खषङास्ठि 
खकारं उष्ावलनिवदे;ः। 



ध सादित्यदपंयम् । 

शब्दोऽपि वाचकस्तदललचको व्यञ्चकस्तया ३१ (घ) 
्रसिघोपाधिको वाचकः। लचणोपाधिको लच्कः। 

व्यच्ननोपाधिको व्य्नकः। किच्च। । 

तात्पर्याख्यां हत्तिमण्डः पट्ार्थान्वयवोधने । 
त्यर्य्या © 0 > ४. [९ 

तात्पर्यां तदर्थञ्च वाक्यं तद्वोधकं परे २२ (द) 
च्रभिघाया एकतेकपदार्धवोधनविरमाद् वाक्यार्धरूपस्य 

पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्य नाम इत्निस्तदर्थ्च 
तात्पव्य्धस्तद्बोधकच् व्राक्यसिति शभिषितान्यवादिनां 

सतम् (ध) ॥ 

दतिः साद्ित्यद्पणे वाक्यखरूपनिरूपणे नाम . 
दितीयः परिच्छेदः। 

(ध) भृभिघेति। शब्दोऽपि भ्रभिषादिवयम् भभिपाचचपाव्यद्चनावय- 
भिये -तदेव उपापिः व्यापारविशेषः तहेशिष्यरात् तदैवित्ररात् वाचकः लचकः 

व्यद्चक इति विविधो सतः कथितः। । । 
(द) खप्रति प्राचौननेयायिकमतीक्तां तान्व््वाद्छासाद तात्यव्या ् यानिति । 

, मदार्यानाम् श्रचयवोधने संसर्मप्रल्ायने तदयेमिति यावत् निसित्ताधं खम 1. 

तात्यथाख्यां तात्पव्येनासौं इतति व्याप्रारं तधा तदध तख तावप्या्ख वोधकं - 

वाक्च पर प्राचीना; नैयायिकाः माः वदन्ति । ` 
(घ) अरभिदितान्वयवबादिनःम् भ्रभिदितानाम् भभिधया उपस्यापितानाम् । 

उपलचणसेतत् लन्नण्या च प्रतिपरादितानाम् चर्घानाम् भन्वयः सस्वन्धः तं 

वदन्तीति.तधीक्लानां प्राचीननैयायिकानासिव्यधः असिष्ितान्दयवादिनच्वु प्रयतः 

मेव सखच्वन्तं पदायम् भभिघ्या लकया वा प्रतिप्रादयन्तीति नतैः तावर्ष्वा- 

। इतिर्द्ीजतेति द्व्य् । ` | 

` ति षि, ए, उपाधिघारिण यौजौवानन्द विदयासागर- 

भद्राचायेय विरचिता विमलाख्या खादिव्यदपणख 
दितौयपरिच्छेदन्यास्वा समापा । 

कमन 



ठटतीयः परिच्छेदः । 

[णी ८०० | 

श्रध कोऽयं रस ति उष्यते । 

विभावेनानुमाषेन व्यक्तः सन्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्॥२३२॥ 

विभावादयो वच्यन्ते! साखिकाख्चातुभावरूपत्वात् न 

पएथगुकाः । व्यक्ती दध्याटिन्यायेन सूपान्तरपरिणतो व्यक्षी- 
कत णव गसोनतु दौपैन घट इव पूवेिद्ठो श्यश्यते। तदुङ्क 
सोचनकारे, “रसाः प्रतीयन्त दति ल्योदनं पचतीतिवद् 

व्यवहार शति" श्रत्र च रत्यादिपदोपादानादेव प्राते स्थायि 

पनः खयाचिपदोपादानं रत्याटोनामपि रखाशरेषु श्रश्यायित्व- 

प्रतिपादनार्थं तत हासक्रोधादयः रष्ररवौरारौ व्यभि- 
चारिण एव । तदुक्तं, ^रसावसयः परं भावः खायितां प्रति. 

परथते” इति ( क )। 

(क) अध कान्यनिरूपङ्ानन्तरम् रयं कन्दददद्चघटयः द्ददः 

रिमादैरेति । विभादेन भरदुमावेन तथा स्शारिरा ग्यङ्गः प्टितः रव्ादिः 

रतिषहाखारिष्पः स्यायिमावः सचेतसां सामाजिका रस्वाम् एति भष्ोवि 

रसय परिष्टतिं रष्सतोत्ययैः{ रत्यारनांयकशादिनिहद्येऽपि वतादटक्ान्याद- 

भामया सामालिकनिषवं गोध्यम् । गपि गिभागा अटमादाद साथिड 

म्यभिच्ारिक श्त्याद्ना साश्िषटागास्पि रख्धरगतयं रिष्पितं तदुप तेषाभ् 

अनुमाददपात् न् एधगुकतिः । दध्यादौदि बादिपटने पएपागकरखादीरां पर 

यहः उदा दुगधमख्योरेम् द्िक्पेद पएरिष्मति त्त् रन्हाटिः विभाददि- 

प्ेगेन उमाचिशामां रस्ये 'श्व्दः। उपार दिष्य पररि: 

४, 



~ 

ध० | साहिल्द्ष॑णम्। 

रस्य सरूपनाथनगभ जाखादप्रकारः कथ्यते ( ख ) । 

सत्वोटेकादखर्डखप्रकाशनन्दचिन्द्रवः । 

वैदान्तरस्यशन्यो बह्माखादसहोदरः ॥ 
लौकोत्तरचसत्कारप्राणः कश्चित् प्रसाटसिः। 
स्दावरवद्सिन्नले. नावमाखाद्यते रसः ॥ (ग) . 

+रजस्तमोस्यासस्पष्टं सनः सच्लमिहोच्यते ॥ ३४. ॥ 
तः च 2 

रा ्ववयैः। रच पपूवंसिद्धता नालौीवयाइ नन्विति! दौपेन यथा- पूर्व 

सिद्धान् घटादिपदार्थान् प्रकाशयति तथा विभावादयः रसं नेव्यधः.। छक्तसर्धं 

प्रमाणयति तदुक्तमिति । ीदनसिति भीदनम् भ्रः नखलु भोदनं पयते 

पितु तरल एव पक्तात्रखैव भोदनलत्वात् किन्तु च्रोदनं पचतीति वधा व्यव- 

दियते तदत् रखा; प्रतीयन्ते ति स्त्यादिप्रतौतिविेषदयैव रसलादिति भावः) 

थद्यपि रत्यादौनः. नायकादिनिष्टतया प्रवंखिद्वमल्ति, किन ताटशस्यादिर्न 

रससंञजया उच्यते साभानिकनिष्ठ एव रख; ख च काव्वाधभावनाससुवत्तत्- 

पचणमनुभूयमान एव तखान्नाख पूवसिद्धलसिति भाव्यम् । रखावस्थ षति रसै 

उवखा भ्रवखानं यख ताद्श्रः रख्पदवीसापत्न इत्यप्रः न तु कदाविदनुमूयसानः 

श्सख व्यायकलादिवि मावः, मावः रव्यादिः खायितां व्यापक्तलसित्ययेः 
अतिपयते लभते ) खायौरल्यादिः रखः न तु व्यभिचारीति मावः। 

(ख) किं खक्पो रसः कथंयाश्रख अखाद व्याह रसेति! चख रसस 

खूप लचणं 'तख ङधनं रमनं मध्ये यख तादृशः पराखादप्रकारः भरवभवदिशेषः 

ष्यते निङप्यते.। . - ४4 

(ग) सच्चीद्रेखादिति। सतय.. व्यमाण्य चद्रेकास् कचित् न,त्' 

खर्वैरिति.मावः प्रमाढभिः विदद्ठिः -भ्रखण्डः परूः खप्रकाश्टः खेन. भ्ात्मना 
मकाशतेःष्ति खप्रकाशः नतु कोऽप्यख् प्रकाशकं इति भावः आनन्दचिन्मरथः 

श्रानल्दकंववितन्तानमरयः वैद्यान्तरख धन्यस, च्ेयख सखेन शल्यः . रठाखादचाले 
परन्यक्तानेखासप्टावादिति. भावः भतएव ब्रह्रणएः परमात्मनः घाखादख .खाचत्- 

कारस्य: सद्टोदरः.: सटः परमात्मन्नानकारै भपरव्रानखापायादिति भावः+ 

लोकोत्तरः अलौकिकः; वश्मत्कारः शितविकासः सएव प्रारः वौवनसूतीः यद्य 

^ 
9 
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इत्यु्प्रकारो वाच्चमेयविमुखंतापादकः - कञ्चनान्तसे 
धर्मः सलं तस्योटरेकः रनस्तमसौ च्रमिभूवाविभर्वः 1 -चन्र 
च हेतुस्तथाविघालौकिककाव्यायंपरिगैलनम्। श्रखण्ड 
रत्येकं एवायं विभावादिरत्यादिप्रकाशसुखचमत्ारातलकः,1 
भरत (घ) हेतु वच्यामः। खप्रकाशलाद्यपि वच्सारैतया। 

चिन्मयं इति खरूपा्े मवट्1 चसत्कारयित्तविस्तारस्पो 
विस्षयापरपर्ययायः । तग्राणल्वच्च श्रस्मद्दप्रपितामदसषटदय- 
गोष्टोगरिष्टकविपर्डितमुख्यश्नीमन्नारायणपारैरक्तम् । तदाह 

घमदत्तः खम्रन्यं । ॑ 

रसे सारथमत्कारः सवतराप्यनुभूयते । 

त्चमत्कारसारत्वे सवेतराप्यह् तो रसः। 

तादः नायकादीनां नायिकादिस्ादिषु- खौकिकचमत्कारसैव.. खम्भवात् ख 

षु खामाजिकनिघ्ख पलौकिकलसिति. भावः। भयम्. -उषखस्पो स्ख 

स्वाकारवत् सखदटेहवत् भ्रभित्रवेन पास्वादयते -श्नुमूयते यवा श्राकनोऽभित्रोऽपि 

देष्टः भरं स्थूलः भरं ल इत्यादिभेदोदेखाभावेन म्रतौयते तया रखोऽपि नाय. 

कािनिषठतया भिघ्रीऽपि रामीऽं सीताधिषयकरतिमानिव्येवमात्नि्टतया 

भराखादयते दति भावः। ग 9 । 

(घ) सक्तः निरुपयति रन एति। भततृत्तटं मनीधघनविग्रेषः रलः 

निल्लटमनीोधर्यविशेषः तमः ताभ्याम् -भष्ट. खरधरद्ितं मनः, मानसो षन- 

षिशेष श्व्यधे;ः। दु रसनिख्पषप्रसङ्ध -षएत्वधः। स्वम् टश्यते एध्यते! 

षति एवम् एक्रप्रक्षारः सथिवषुपः वाद्येभ्यः सीकिकेभ्यः सेयेभ्यः -वेदष्यःया 

दिश्ठिखता वैसु्लं ताम् भापादयति. भावति एति तोकः यिन् उति वाद्व 

रान न तिष्टतीति भावः । कथन भरनिर्दिटस्पः सान्तर.सानदः घमः दृष 

विशे! छद्धेकः दत खष्ोद्रेके प्यदः! दिमाबादौति अणरंरटः दिमन्वा- 

दिभिः ष्यः रत्यादिः वख प्रकाण्ते वव वारः सुखदनःकारः थष्टोष्ि 

सुखम् चात्मा खस्पं यख तदादिः यथपि यिभावादटीना प्रेष खषटय 

सलि तयापि उमुालस्वनानकतया भष पडररत्दनिति एध्यम्। शत 

सएव! 



धरन्  शाहित्यदर्पणम्। ` 

` -तस्माद्ड्. तमेवाह कतौ नाराययो रसमिति" । (ड) 
केचिदिति प्राक्ननपुखयशालिभिः। यदुक्तं, शपुखछवन्तः 

` प्रमिखन्ति योभिवद्रसघन्ततिमिति" (च) । ययपि “खादः 

काव्यार्धसन्भे दाटालानन्दखमुङ्गवः” इत्युक्तदिशा रसस्याखादा- 

नतिरिक्षलसुक्गं . तथापि ^“रखः खायते इति काल्पनिकं 

मेदमुरयैक्लल (क ) कमंकत्तरि वा प्रयोगः। तदुक्त, रस्य- 
मानतामावसारतवात् प्रकाशशरोरादनन्यः (अ) एव हि रसः” 

इति । एवमन्यत्रापि एवं विधस्लेषु उपचारेश (सृ) प्रयोगा 

श्रेयाः। ननु एतावता रखस्वान्नेयत्वसुक्तं भवतोति चऋच्नना- 

याश्च च्रानविशेषलाद् इयोरेक्छमापतितम् ( छ ) । तत । 

(ॐ) रयै दति । सर्वदापि रते चमत्कारः चित्तविखार एव सारः खिरांजः 
प्राश शति भावः, सारो बले चिराय चेव्वमरः। अलुमूवते तत् चमत्कारसारते 

तख रसस्य अमत्कारखारत्वे विच्ययप्राश्ते खििते एवषेः सवेतरापि सर्वोऽपौवयवैः 

अथमावाखप्रखवः। रसः श्टभुतः।! अदभुत शति सामानः रसमात- 

खंतेति भावः। 

(च) पृष्छदन्लद्ति। पुष्छवन्तः प्राक्रनपुष्छज्चाखिनः यो्मिवत् योगिन श्व 

रससन्ततिं रागां एड्गराहौगां खन्हतिं समूहं विष्ठारमिलधैः अन्वेव रसखुमन्ततिं 

परमाततस्लविारमिन्यषः रणी वे ख शनदादिनुतौ परमातनो र्पेश्चया 
उिद्छितत्वादिति भावः। प्रमिखन्ति अञुभदन्ति। 

(क). ष्डादश्ति। काम्यादेख संभेदात् परिशौलनात् अत्मनः खख 

अगन्द्ससद्वः सुशष्ठन्यजिः खादः कान्दाचैपरि्ौलनवनितानन्दानुमबः 

खाद शति फलिताषेः। कास्यनिकम् सारोपितम् । उररौक्लल अङ्गीरव्य । 

(ज) रस्टमानतेति। गखमामता बाख्दादल्तम्प्रा्रसारत्वात् प्रकारण 

रात् अनुमदेख्पात् नन्दः चिद्रः। 

` (भ) खपयारेव खारोपेख, परकाजरब्रौराटमन्व एवेति कथनेन शृत्यदेः । 

(ख) मदिति तागा खप्रेयत्वः म श्वानबिषयलम्। इभोरिति 

म्बश्चममम्दो रस्ति दविः बदि रसः च्रागविजरेषश्पन्यश्नना बभ्राम् 

विञेषसुएा वदा खषयोष्ठुष्तेति शवं साष्याशङतवभिति भावः| 
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 सन्नानेनान्यषीद्ेतुः सिदेऽ्चे व्य्लको मतः| 

वथा दौ पोऽन्यधाभाै को विभेषोऽस्य कारकात्” ॥ 
इत्यत्नदिशा घटगप्रदौपवद् व्यद्गय्व्यन्न कयोः पायव्छेवेति 

कथं रसस्य व्यङ्घयरतेति चेत् सत्यमुक्तम्! श्रतएवाहुः ! विल 

ण एवायं लतिन्नसिमेदेष्यः खादनाख्यः कचित् व्यापार 

प्रतएव हि रसनाखादनचमत्रणणएदयो विलष्ठणा एव व्यप 

टेश इति श्रभिधादिविलचणव्यापारता अत्र प्रसाघनग्रददिलैः 

श्रस्माभिः; रसादीनां व्यङ्गयत्वसुक्तं भवतीति (ट ) । नहु तर्हि 

(ट) खन्नानेनेति।. चि भयं वस्तुनि सति व्यघ्चक्ः ` भापकः सस्य 
्रानेन भन्वख सिद्धय परय प्रवय धौरैतुः च्रानकरणं भवति वधा दीपः 

खनघ्रानेन भन्येणां घटपटादीनां श्नानदतुर्भवति | अन्यधा चिदवम्तुप्नापकत्ा- 

सावे भख ञ्ञकश कारकात् जनकात् हेतः कौ विगरेषः। चयं भावः लगच्छ 

ठतः धसिद्व' वस्तु उत्पादयति ज्नापकम्तु सिद्धमेव वम्तु श्वापयतौति। प्दुद्- 
दिथा एवसुक्रत्या घटग्रदीपवत् यचा चटु प्रदीपो व्यनक्ति तदत् व्यक व्यय 
व्यनक्रि अतस्तयोः पधकं भिन्नतकसेव नतु एकख्पलनिति भावः| भ्रतएय 

खक्तात् विदवादादेवैव्यधः। माषः कथयन्ति ` अमिनवगुप्तमतानसारिप र्त 

शेषः । कतिः करणं चरसि: च्रानानुक्ूलब्यापारः तद्रभदटैष्यः विलचयः' विभिद्रः 

स्वादनाख्यः कथित् भरनि्दि्टः केनाप्यतुत्रावित इति वावत् व्यापारः शशि 

विशेषः यैन रमः खाद्यते एति भावः! भतएव दििच्रह्दारेव वि्टदष्या कति. 

प्तपिभिन्ना व्यपदैणः सं्नाः दखक्तव्यापारदयेति मावः। पलानि; तुं नभि- 

घादिविलदष्व्यापारप्रखाधनयष्तिः चसिषादिथ्यः भ्रमिघाठदपातादष्दाभ्यः 

विलचए; विभिन्नः यः व्वापारः व्यद्नैवय्यैः तदय प्रसाधने व्धापने यषः 

प्रयाखिभिः। यदि घानखासानबुड़ौ वघ्चनावा रख चं एदरनापतेत् नपसि 
प्तानरिगरेपे प्रानविगेषन्यापि व्यद्ठनं टभ्यते यथा प्रदीपमानान्धदानेन घटाद 

श्वानं व्यन्धते तदत् व्यक्षनया रघौ व्यव्यते एति व्यञ्चनाया वर्कताव्प्ष्पन्राम- 

दिग्रेषस्पया रसय परानन्दचिन्रयखय पादेष्यमेव स्िङ्ऽ्ं दतत प्रापकं कचित् 

अचिद्धापोनामपि व्यञ्चनात् यषा सटेतकाखमममं विटं हदा द््दिरण। 

सएसुप्रेतापितार्तं ौलापद्र' निमीहितमिति उन्यादटेतकाषट श्चि शष्ट 

साततं प्रति पद्रनिसीखनेमैव दयग्चत् व्यल्यते दचत्र उन्याथाः सटदश्मट 

सेन भरदिपचें नारनलसिति ठषमित्न्म् 1 



, ४& सादित्यदषणम्। 

2) करुणादौनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं न स्यादिल्युच्यते 1 

करुणादावपि रसे जायते यत् पर सुखम् । 
सचेतसामनुभवः प्रमां तव केवलम् ॥ ३५॥ 

अदिशन्दादुवोभव्सभयानकादयः। तथापि श्रसद्भदयानां 

भुखमुद्रसाय पचचान्तरसमु्ते । 

किञ्च केषु वदा दुःखं न कोऽपि खात्तदुन्खः २६ 

न हि कञ्चित् सचेता भ्रात्मनो दुःखाय प्रवत्ततै। करुणा- 

दिषु च सकलस्यापि साभिनिवेशप्रहत्तिदर्थनात् । 

श्रनुपपच्यन्तरमाद (ड }। 

तधा रासायणदौनां भविता दुःख्डेतुतः ॥२६॥ 
कसणरसस्य दुःखडेतुलात् कस्णरसप्रघानरामायणादि- 

परवन्धानामपि दुःखडेतुत्वप्रसङ्गः स्यात् । ननु कथं दुःखकार- 

रेभ्य: सुखोत्पत्तिरित्वाह । 

हेत॒ल' भोकदषादेगं तैम्यो लोकसं्रयात् ¦ 
शोकडर्षादयो लोकै जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
अलौकिकविभावत्वं प्रापेभ्यः काव्यसंश्रयात् ! ` 
सुखं सञ्जायते तेभ्यः सर्वभ्योऽपीति का चतिः२७८ढ 

, (ट) मच्विति तदि रखख्य भ्रानन्दचिन्प्रयदे शतयधेः । ५ 

\ ( ड) भनुपपत्यन्तरमिति । न्याम् भलुपपक्तिम् भयौक्तिकताभित्ययः । 

(ड) हईतव्वमिति। लोकः चराचरवस्तुनातं. वद्य संश्रयात् संसर्यात् 

सभारादा योकश्षाटेः देतुलवं डारणलं गतेभ्यः प्रामः वनृवाखादिशः लौकिका- 
खतद्ोकनिषोः मरकषुषादयः लायनां. वथा रामबनवासे रामख दुःखः 



छतौयः परिच्छेदः #६। 

ये खलुःरामवनवासादयो लोके -श्दुःखकारणानि” इतयु 
ष्यन्ते त एव हि काव्यनाख्समर्पिता श्रलौकिकविभावन- 
व्यापारवत्तया कारणशरच्द्वाचयत्व' विद्ाय श्रलौकिकविभाव- 

शब्दा वाच्यत्वं भजन्ते (ण) । तेभ्य सुरते दन्तघातादिभ्बषश्व 

सुखमेव जायते! ` रतश्च “लौकिकभोकदर्षादिकारणेभ्वो 

लोकिकशोकदर्पाटयो जायन्ते” इति लोक एव प्रतिनियमः 
काव्ये पुनः “सर्वेभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव जायते” इति 

नियमान्न कचिदोषः। कथं तदि - दरिचन्द्रादिचरितस्य 

काच्यनाव्ययोरपि दथंनश्रवणाभ्यामन्रुपातादयो जायन्ते 
द्त्यु च्यते । 

अश्ुपातादयस्तदट्द तलाच्चेतसो मताः ॥३८॥ (त) 

तर्हि कधं काव्यतः सर्वेषामीटश्यै रसाभिव्यक्तिनं (च) 

जायते इत्याह । 

न जायते तटाखादो विना रत्यादिवासनाम्३ ९८द् 

खोकिकमिति भावः कव्यसंश्रयात् काग्यविनिवेथात् अलौकिकविमावल' विष्क- 

शणकारपतवं प्राेभ्वः तेभ्यः सर्वेभ्वः वमवासादिभ्योऽपि सखः दष्टायते सुमद 

भवति शति सव का सतिः इनिः १ 

(ख) तएव हीत्यादि। त एदं दुःखष्ारणटानि वनदाम्रादय श्न्ययः 

कान्यनाय्ययीः समर्पिताः अभिनिवेगिताः सन्तः भौकिकं दिरचएं यत् 

विभावनं रत्वारेरास्वादादुरयोग्यवानयनं वदेव म्यापारः तच्तया कारष्डष्ट्- 

बाष्यतव' कारणयश्ब्ट्पतिपायत्व विहाय व्वक्ा भलौकिकः विखष्षो वः दिमा- 

वादिश्द्ः तद्ाष्यत' भवन्ते प्राप्दत्ति। प्रतिनियमः खितिः। 

(त) थश्रुष्ति। वैतसः दित्स दुतत्वात् गधितत्वात् चटुपानाद्द्ः 

प्ापिभ॑वन्तीति रेषः तदग्रपातादिकम् भागन्दख्वह्ितमहेवि भादः) 

(ध) र्साभिप्यिः रषाख्ादः। । 

(रइ) मेति! रन्यादिदासुनां विया दख रण्ड भषादः र् दर्द) 



ध १ 
€ सादित्यदपणम् } ` 

वासना च इदानौन्तनौ प्राज्ननौ च रसाखादडेतुः। त 
यदि रादा (घ) न स्याच्छोत्तियजरन्मीमांसकादरीनामपि सा 

स्यात् । यदि हितौ न स्वाद् वद्रागिणसपि (न) केपाचिदर- 
सोद्ोधो न भ्यते तन्न सात् । उक्तञ्च धम॑द तेन । 

सवासनानां सभ्यानां रसस्याखादनं भषेत् । 

निर्वासनास्तु र्गान्तःकाष्टङ्कद्याश्मसन्निभाः ॥ (प) 

इति ननु -कथं रामादिरत्यायदोधकारकैः (फ) सौता- 

दिभिः सासानजिकरत्यादयुद्दोधः ? इव्युच्यते। 

व्यापारोऽस्ति विभावादेर्ना्ना साधारणौ क्तिः! 
तत्प्रभावैण यस्यासन् पाघोधिक्नवनादयः ॥ 
रमाता तदभेदेन खात्सानं प्रतिपद्यते ॥४०॥ (ब्) 

, सत्यादिवाखनावन्त एव रखमाखादयन्ति नान्वे इति भावः । ` वाखना सुक्तार- 

विशेषः। ` 

(घ) मायेति इदानीन्तनौल्येः। 

(न) रागिणाम् श्रनुरागवताम्। | 

(प) सवाखनानासिति। सवासनानास् इदानौन्तनप्राक्तनवासनावतां 

सभ्यानां सष्द्यानां ससख भाखादनम् च्रनुभवः भवेत् . निर्वासनास्तु इदानी. 

न्तनप्राक्तनान्यतरवाखनारह्ितास्तु रद्नान्तः रङ्गभूलिसष्ये काष्टं कय भित्तिः वा 

ग्म तत्सन्निभाः काष्ठादिवत् रखवोधरद्िताक्तिठन्तीवथः । 

{ फ) नन्िति। रासादौनां रयादः उद्बोधः तख कारणैः हेतुभिः । , 

(ब) व्याभार द्रति] विभावादेः व्यापारः सामथ्यैविरेषः इव्यथः सि 

यः नासा खाघास्णौ कतिः साारणीकरणम् उच्यते दति शेषः ततूप्रभावेण 

तेषां विभावादीनां प्रभावेण -खामय्येन वख रामख वा नुत्तः पाघोपिसब- 

नादयः. ससुद्रतरण्णदयः सखसुद्रलहनादयो वा आखन् प्रनाता विदान् -खासा- 

निकः तद्मेदेन तेन रासेण वा दनुसता यः मेदः भेदाभावः तेन तदसिन्नतया 

यथै; खान्मानं खरूपं प्रतिपयते प्राप्रोति । 
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मबु . कथं . मनुष्यमादस्य समघुद्रलङ्नाटावु्ताडोदोधः ? 
, इत्यु यते । 

उत्छाहादिसमुद्ोधः साधारण्याभिमानतः । 
णामपि ससुद्रादिलङ्कनादौ न दुष्यति ॥४१॥ (भ) 

रत्यादयोऽपि साधारण्येन न प्रतीयन्त इत्याह । । 

साधारण्येन रव्यादिरपि तदत् प्रतीयते ॥४२॥ (म) 
रत्यादेरपि श्ातसगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां त्रौडातड्गदि- 

मै क [ [क क 

त् परगतत्वेन तु श्ररस्यतापातः (य )। विभावादयोऽपि 

प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याद । 

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च । 
` तदाखादे विभावादेः परिच्छेदो न विदयते॥४२(र 

नतु तथापि कथनेवमलौ किकत्वमेतेषां विभावादरौनाम् 

दृत्युष्यते। 

(भ) उक्माहादौति। विभावाः खाधारणोकरष्न्यापारवश्त् ददा 

मपि खादारस्याभिमानतः रामखय मम च साधारपोऽयं खसद्रसयनादिरिति 

वात्काखिकन्नानतः सततद्रादिषद्नादौ उत्छाहदिरुप्टगोषः उव्छाहादीनां 

सम्पक् उदयः न टुव्यति। 
(स) साधारण्येनेति) रत्यादिः सौतादिपयकरामादेरगुरामादिरपि रषत् 

सपद्रषइनादिदत् साधारष्टेन यदा रामवदश्मपि सौवादिषयकरतिमारिन्यादि 

प्रतोयते श्रायते खमालिकेरिति देषः। 
(य) सात्ममतसेन सातामातनिषठतेन | परम्ततेन गायकमावगतदिन् 

इत्यदः; भरखतापातः वैरखभावापतिः। 

(र) पप्सेति! तस्य रसभावं भास्दादश्दे श्यः विमादादः 

ाठम्दनोहौोपनादः परस्य सप्र श्वि, सस श्ठिग मरि चप(्द्दिः 

प्रवदोषः.न रियतेनष्वति। 



रद सादित्यदपंणम् । . 

विभावनादिव्यापारमलीकिकमुपेयुषाम् । 
अलीकिकलमेतेषां भूषयं न तु दूषणम् ॥४९॥ (ल 

न 0 म 

श्रादिशन्दादनुभावनसच्चारणे तत्र विभावनं रत्यादेविशे- 
पेण श्ाश्वादाद्ुरणयोग्यतानयनम् । श्नुभावनमेवम्भूतस्य 
रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्! सच्चारयं 

तथाभूतच्यैतस्य सम्यक् चारणम् (व)! विभावादौनां यथा- 
सह्यं कारणकायसदकारिते कथं ` तयाणमपि रसोद्बोधे 

कीरणत्वसित्युच्यते । ̀ 

कारणं काव्थसद्चारिरूपा अपि हि लोकतः । 
रसोहोघे विभावायाः कारणान्येव ते मताः४५ (श 

, ननु तदहि कथं रसाखादे तेषामेकः प्रतिभाख इत्यते (घ) 

र (ख) विभावनेति । लौकिकं तत्तत्लौ काति विभावनादिन्यापारम् 

उपेयुषां प्राप्तवताम् एतेषां विभावादीनां काव्यनिवेशितानां सौत्ादीनाभ् 

पलौकिकलं साधारणत्वं भूषणम् अलद्रतिः खषदयानाम् भ्राखादाईलादिति 

सावः मतु टूषरं परानुरागनननादिति भावः। 

(व) विश्षेण भवतिश्यैन भाखारखय ुरवीग्यता भड्ुरवत् सृ्मरुपेण 

प्राविमीवः तन्रयनं तद प्रापयसिवयधेः एवेभूतख सृद्रद्पेण भाखादयोम्बतां 

मौत द्व्यधः भावनं प्रकाशनम् । तथाभूतस रसर्पेण भावितस्य इव्यथः एतख 

रत्यादेः चारं प्रसारणं विदुतिरिति यावत् । 

(श) कारणमिति) ते विभावाद्याः लोकतः लोकनिष्टा इत्यधेः कारण- 

क्ताव्यस्वारिदपाः विभावाः कारणानि भनुभावाः कार्य्याणि रुषारिणः सुट 

कारिणः भरि रसख उद्वोघे भाविभाते कारणपान्येव सामान्यतः ईेतष एव सताः 

चयाषामैवे एषां रसनिष्पादक्लादिति भावः । - 

(ष) पूर्वे कारणएसद्ावः पश्चात् कानिष्यत्तिरिति ख्थितिः। तत् कधं 

रखाखार विभावादीनां यौगपद्यमित्याइ नन्विति ! एकः भर्ित्रः इव्यधः प्रति- 

साः स्फुरणं पिभावाद्यनितरव्यारेरवभवख पौवापय्यव्यवगमादिति भावः । 
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प्रतौयमानः प्रधमं प्रयेकं इतुरच्यते । 
ततः संबलितः सवो विसावादिः सचेतसाम् ॥ 
प्रपानकरसन्वायाच्चव्यसाणो रसो भषेत् ॥४६॥ (स 

यथा खरण्डमरिचादौनां सम्मेलनादयपूवं इव कचिदाखादः 
ग्रपानकर्से संजायते विभावादिसस्ययंलनादिदहापि तथेव्य्थैः। 
नलु यदि विभावात्तुभावव्यभिचारिभिरमिलितैरेव रसस्तत् 
कथम् एकस्य दयो सद्घाकेऽपि स स्यात् ? इत्युच्यते । 

सद्गावश्च दिभावादेदं योरेकस्य वा भवेत्, 
भटिलन्यसमाचचेपे तदा दोषो न विद्ते ४७ (इ 

श्रन्यसमाच्ेपश् प्रकरणादिवशात् यथा। 
^दौर्घात्तं शरदिन्दुकान्ति वदनं वाह् नतावंसयोः 
सद्धिं निविडोच्रतस्तनसुरः पाश्वे प्रख््ट इव। 

मध्यः पारिसितो नितस्बि जघनं पादावुदग्राङ्लौ 

(ख) प्रतीयमान द्ति। बिभाव्रादिः प्रघसं रम्रोद्गोधात् प्रायः 

प्रतीयमानः प्रसेकं रेत॒ः र्सखाखादकारप्पम् उच्यते। ततः पदात् रसादे 

उदारे सम्मिदितः मिधितः सर्वा विमावादिः विभादातुभादव्यभिदारिमावसंद- 

लितरत्यादिरिवधेः प्रपानकरखन्यायात् प्रपानकरख टद चर्न्मादः साम्वादामानः 

खन् सचेतसां उामालिकानां स्छः भवेत् रखख्पेप परिपरेदिव्यवः। 

(द) स्नाव प्रति । विभावाः षयोः एकन्यवा सष्टाठः सुनादेद्रः चत् यदि 

मेत् तदा शटिति भीप्रस् पन्यखमाचेदेः शन्धस्य पन्द्दीः सनपांदा उमाय 

सष्यादारे दोपो न भवेत् वद दिभावीऽक्ति ध्लमावर्षारिरन्पादयो नस्ति 

तव तेषामध्याहारः वत्र विभावदुमादौ तः उ्ारिच्न्दादयःज्य ठनि कद 

तेषामध्याहारः यतर षतुभाव्खसाण््टी सः ततापि पन्द्ां पूयवत् दरीद्प् 

एवं खद |. 



। ` साष्ित्यद्णम्। ` 

न्दो नत्तयितुर्ययैव मनसः रुष्ट तधास्या वपुः" ॥ (त) 
श्रत मालविकामभिलषतोऽग्निसिवस्य मालविकारूप- 

विभावमावरव्णने सच्वारिणामौखुक्यादोनामनुभावानाश्च 
नयनविसफारादौनामौचित्यादेवाचैपः। एवमन्धाकतेपेऽपि छद्यम् 
(क) । “श्रनुकायगतो रखः” (ख) इति वदतः प्रत्या । 

पारिमिलयान्नी किकत्वात् सान्तरायतया तथा । 
, . अनुकाव्यस्य रलयादेरुद्बोधो न रसो भवेत्ट (ग 

॥ 

, (च) उदाडरति दौर्घाचमिति । माखविकाया वर्खनमिदम् ¦ भक्तयिदुः 

खेपखयितुः कामसखेव्यर्धः मनसः यदद याश्च एब छन्दः भभिप्रायः, छन्दोऽभिप्राय 

अश्व इत्यमरः) अस्या मालविकाया वपुः श्ररौरं तयैव छट तथाडि वदनं 

दौ भायते अद्धिपौ .यस् तादश, तथा अरदिन्दोरिव कान्तियंख वचाम 
बाहर भनौ भंख्योः न्धयोनतौ विनतौ, उरः दष्ःस्थलं निवि घनौ छव्रतौ 

स्तनौ ववर ताटभम् तएव सद्धि्म् चन्सायतनं पातं प्रये लिते दव तव्रत्याना- 

मस्यामलच्यत्वादिति भावः मध्यः कटिदेश; पाडिमितः वितद्िवेटनेन परिमित 

श्वय; । जघनं नितम्ब नितम्बविथि्ट तथा पादौ चरौ दया छत्रताग्रा 

अद्यः ययोस्तथाभूतौ । आद्र लविक्रोदितं उत्तम् |. । 
(के ) भन्या्ेपे विमावादचेपे इत्यथः ।! यथा, परिखदितरुचालोरानमह् 

` प्रवतिः कथमपि एरिवारप्रायेनाभिः क्रियासः। कलयति च इडिमांडोनिष्क- 
खद खदौमभिनवकरिटन्तच्छेदकान्तः कपोकः ॥ अत नायिकायाः सम्मीन- 

गरस भाखम्बनविभावो नायकः पच्चेटादिकदोपनविभावः वयोः .समाचेपी 

ग्रशटन्व -ष्ति। - । . ` 

: (ख) मायकरादिनिहतां. रखख परिषटरति भतुका् शति। भ्वुकाषः 

नायकादिः । तद्धतः वब्रिष्ठः न तु सामालिकठत्तिरिति सावः। 

(म) पारिभिष्यादिति.। पारिमिव्याव् परिमितलात् बुसायसाबनत- 

सेन अष्यलात् अस्य तु वहुसामानिकनिहतवेन -व्यापङलमिति मादः खौकिकलात् | 

ललक्गोढनिष्टलात् मख तु भलौकिञ्गतलमिति मावः सान्रायतया नाच्यकान्व- 
दभेनादः बादिपदेन यवण्परियद्धः प्रतिङ्खखतया वदि अदुकार्थमत एव रः 

तदा उामालिकाः कथं कान्यदय्रंनतरवकेव न्दथा मवेयुः तेषामघोरखरसालाद- 
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सतादिदर्भनादिनो रामादिरत्यायु्ोधो हि परिमितो 
लौदिको नाखकाव्यद्थनादेः सान्तरायश्च कस्मात् कथं 
स्सरूपतामियात्। रस्य एतह्मकत्वात् (घ) श्रतुकटगत- 
त्वश्व श्रस्य (ङ) निरस्यति । 

शिचाभ्वासादिमावेख राघवादेः खरूपताम् | 

दश॑यन् नर्तको नैव रसस्याखादको भवैत्॥४९(च 
किच । 

काव्यार्थभावनेनायमपि सभ्यपदास्पदम् ॥५० (छ 
[० 0 ॥९। र 

यदि पुननटोऽपि काव्याथमावनया रामादिरूपता- 
मातससनो दयेत् तदा सोऽपि सभ्यमध्य एव गख्यते। 

नायं ज्ञाप्यः खसत्ता्यां प्रतौलयव्यभिचारतः५१ (ज 

प्रचाश्राबिरद्ादिति.भावः अतुकाय नायकारेः र्दायुट्गोधः नादिषरूादि- 

विषयकं शति शेषः रपः न भवेत् | । 

(घ) एतदिखददधर्सकतात् एतस्मात् छठदिडिशाद् पारिमियाररिशर्ः 

विष्टः विपरौतः धर्मः यस्य तख भावः तस्मत् । 

(ङः) नटगवलश्वाख्य निराकरोति भ्रठकर्निति । भरुक नटः दद्रवः 

तष मावः वत्। 

` (च) भिर्तिं। गर्चकः नटः जदा यर्खकाग्राटुपदेजबहदम् स्न्दाधः 

पुनः एनरनुओोष्टने ततृप्रभतिमिः रावाटेः रसादः छष्पतां ठच्यत दशन् 

नाय्येन प्रकटयन् रस्ख भअ्रासादकः नेव मवेत्! 

(ङ) ननु यदि नटीऽखौ खुषदयो सदति तदापि किं तखल रखष्रादोन 

सखादियाअ्रखाई रिषति काव्येति! श्यं नटोऽपि कान्टादेलाननेन् कनरण 

परिश्ोदनेन सम्यपदास्पदं मवति खुभ्यवत् रखाखादसाप्रोठोल्दः। 

(म) रल सलका्त' पूदसकः तटेदान्धशर्मलणष्डमेन दरट्रपि माब 
सिषदाटि। श्यं रः गताय; च्रापयितु अकरः दा मन्दद्धागदिदयः छषटताय 

प्ख रखस्ड इषां शिदयमागदादां एतोतेः शरक समर्सिदारदः गिद्डादि- 

$ 
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यी दहि न्नाष्यो घटादिः स.सन्रपि कदाचिदन्नातो भवति। 
न. छययं तघः । प्रतौतिमन्तरेण श्रभावात्। 

` यस्प्रादेष विभावादिसमूहालस्वनात् कः । 

तद्प्ाच्च काय्धेः ॥ ५२ ॥ (मा) 
यटि रसः काथः स्यात् तदा विभावादि्नानकारणक एव 

स्यात्) ततश्च रसप्रतोतिकाक्ते विभावादयो न प्रतीयेरन् 
(ज) । कारणन्नानतत्कायेन्नानयोर्युगपददशेनात्1 न हि 
चन्दनस्मशेन्नानं तन्नन्वसुखन्ञानं च एकदा सम्भवति । . रसस्छ 
न्च. विमावादिसम्नृद्ालस्वनात्कतयैव प्रतीतेनं विभावादि- ` 
स्लानकारणक्तत्वमित्यसिप्रायः। 

`. नो निलयः पूवसंवैदनोज्मितः। 
असंबेट्नकाले डि न भावोऽप्यस्य विदयते ५३ (टः 

न खलु नित्यस्य वस्तुनोऽसंबेदन कास्तेऽसम्धवो नापि भवि- 

ष्यन् ! साच्तादानन्दमयखप्रकाशरूपल्ात् (ठ) ! कायन्नाप्य्- 
विलदणभावात् न श्रवत्तंमानोऽपि (ड) ¦. 

व्यथे; चन्येषां तु ज्ञाप्यानां परतीतः पूव॑सपि सत्ति भसयत प्रतीतिकाल एवेति 
ज्ञाप्यलचणायीगादिति भावः। 

(भ) यद्मादिति। म्रखात्. एप रसः विभावादिरखुसूह एव भरालम्बनन् 

भात्सा यख तादृशः तसात् न काश्यः । 

(ज) विभावादौति । विभावादि जानं कारणं यख तघामूतः। नंप्रतौ- 

येरन् न वृद्धेरन् न दि कारणं काय्य युगपत् ज्ञायते इति भावः । 

(ट) नोदति! श्रयं रेखः 'पूवस्रवेदनेन संवेदनात् पूवमावेन दत्य 

उन्सितः परित्यक्तः दि यतः श्रसेवेदनकासे भप्रतोतिदणे जख रस्य भादः 

सत्ता न विद्यते । निववस्तुनेः खवकालिकौ खितिरस्तौति सावः। 

-~ (ढः) नापौति। भविष्यद्वस्सुनः साचादानन्दमयखप्रकाश्र्पलासनवात् द् 

‰द.सविष्यन् खाङादानन्द' वितरितु शक्नोतीति सावः ।` 
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विभावादिपरामशंविषयलात् सचेतसाम् । 
परनन्दमयत्वेन संबेयत्वादपि स्फुटम् ॥ ` 
न निर्विंकल्यकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्वते । 
तथाऽभिलाषसंसग योग्यत्वविरदान्न च । 
सविकल्यकसंवेदयः ` ५९ ॥ ( ट } 

सविकल्मकन्नानसंवेखयानां हि वचनप्रयोगयोग्यता नतु 

रसस्य । 

तधा) 

साक्तात्कारतथा न च) 
भरोच्सत्मकाश्ौ नापयेचचः शब्दसम्भवात्५५ (गा) 

(ङ) काय्यत्राप्ययोरिलचण्भावात् वेहवचग्यात् कादधलाभावात् चराप्वला- 

भावाच्च व्यध; रेखः वत्तसानः भपिन वत्तमानवसख काथन्नाप्यान्यतरविषय- 

नियमादिति भावः ^ 

(द) विभावादौति। नि्नक्ति विकल्मो विभिन्रकत्पः विधिदप्रकारः 

यख सादे निरवष्ठिद्रसिव्धः सस्यथानवयारोव्येः शानं विभावादिनिः 
परामभ्रः सम्मखनं विषयः यख तख भावः तस्मात् तथा खषेतर्छां रष्टयानां 

न्फ् टं परमानन्दसय॒ल्वेन उंवेयतात् शेयत्वात् भपि तल रख याक प्रतिपादक 

न प्ष्यते नियिकल्यकं श्वामं न विथिख्परैयिष्दादयार्िपिदापे योपयति मानः, 
अथं तु रसः विमाधादिविचिष्टः तधा सुखसंवहितश्रानमपोऽपोति सादः 

तथा दभिखापः वदनं तख संसर्गः सम्दन्दः पदृयोग्दलविष्टाष् वशुनद्दःवादि- 

त्यथः छउविकत्रुधानस्य खम्डखावगाष्िनि दत्य; न खवः रर्दिरुरङ्शान- 

यम्यानां दि वथ्वनगष्डददमस्ि रस्य तु न तदेति भावः) 

(फ) सादादिति। सरात्कारतया उााददुमदयोग्यत्येच्टः पए 

सस्य प्रदाध्ः ने परोदः प्रलयचदिखचदः न हि परोचदन्तुगः साहात्फापो मद 

तीति भावः। चपः परतदद न धव्दसष्दात् ग्ट; षाप्पादेर्वदे; उकदान् 

ष्तः त {ष श्व्द्प्रमापयम्यानां एव्दद्त्दसिदि सादः। 
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तत् कथय कौ टगख तश्छम्। एवमयुतादृ्टपूर्वनिरूपण- 
भरकारस्येत्याद । 

तसप्रादलौकिकः सलं वेदः सद्द्यैरयम् ५६ (त) 
तत् किं पुनः प्रमाणं तस्व सद्धाव इत्याह । 

प्रमाणं चर्वरैवात 'खाभिन्रे विदुषां मतम्५७ (घ) 
चव॑णा भ्राखादनम्। तच “खादः काव्यार्थसम्बरेदादा- 

त्मानन्दससुद्खवः” इत्युक्तप्रकारम् । ननु यदि रसो न काञ- 
स्तत् कथं महर्षिणा नविभावानुभावव्यभिवारिसंयोगादरष- 
निष्पत्तिः” इति लचघछखं कतम् १ शत्युखते। 

निष्मचा चर्वणस्यास्य निष्यत्तिरुपचारतः ५८ [द्] 
` यदपि रखाभिद्रतयथा चर्वणस्यापि न काथं तथापि 

तस्य कादाचित्कतया उपचरितेन काययलेन काथलसुप- 

चते (ध) 

` अवाच्यत्ादिकं तस्य वच्छे व्यञ्चनरूपरे ५९ [नः] 

(त) वख्मादिति शक्रविरोघादिल्षः शयं रसः सष्दवैः सामाजिकैः 

अलोकिकः अलोकसिदडः लगदिलचचं दययेः सलं त्ततः वेयः । 
{थ ) प्रमाणमिति, खाभिङ्नो चर्वदडाखरश्पे अव्ररसे चर्वणा पान्वाद् 

रेवं विदुषां प्रमाशं मतम्) ४ । 

(द) निषपच्येति। चर्वश्स निष्यस्था अख रख , उपचारतः परम्पर 

सवा यया यत्व सम्वन्धेनेत्वथः निष्पत्तिः । । । 

(ध) कादाचित्कतया चाविर्भावतितसेभावाभ्यां कदाचिद्मवेयवा उप- 

्रितैन रोप्तिन काय्येतेम कस्ितकाख्धवेन नतु बाप्तवेनेति भावः का्य- 

त्वम् खपचय्यते भारोप्यते । वस्तुतस्तु चवा रसाभिन्ना एव यदा तु रख 

-श्राखाखते तदैव चरवष्ठानिष्यत्तिः यदा नाख्ायते म निष्ययते इति भावि्भाव- 
विरौभावभ् चर्वाड्पख रस निषस्िरिति ध्येयम् । । 
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तस्यं रसस्य । श्रादिशन्दादसच्यत्ादि। ननु यदि 
प्स्तिता रत्यादयो रसस्तत् कथमस्व प्रकाशत्वं कधं दाऽख- 
स्डत्वम् ? द्व्या । 

रत्यादिज्नानतादात्सादेव यस्य्ाद्रसो मैत । 
अतोऽसख खप्रकाशत्वमखणडत्वच्च सिध्यति €० [प] 

यदि रत्वादिकं प्रकाणशरोरादतिरिकतं स्यात् तदैवास्य 

सखप्रकाथतवं न सिध्येत्! नच तया। तादाताक्लोकारात्। 

यदुक्षम्। "यखदि रसानन्यतया चर्वणा न कार्य्य तथापि 
कादाचित्कतया क्ायलसुपकल्या तदेकाकन्यनादिवासना- 

परिणतिरूपै रत्यादिभारीऽपि व्यवहारः? इति । “सुखादि- 

तादात्मयाञ्गमेकारे च श्रास्माकीं सिद्ान्तथव्यामपिशय्य दिव्य- 

वर्पचदसखर' प्रमोदनिद्धामुपेया” इति च। “च्रभिननोऽपिम 

प्रमात्रा वाखनोपनोतरत्यादितादात्षप्गोचयेकतः" इति च ! 
स्नानस्य खप्रकाश्तमनङ्गोङ्कवतासुपरि बेटान्तिभिरेव निपा- 

तनयो दण्डः! तादाव्मादेव श्रस्य श्रखण्डत्वम् । रत्यादयो 

न) भवायत्वादिकमिति। तख रसस्य भवाष्यलादिकम् भभिधादिः 

प्यापारावेद्यत्वे व्यल्ननद्प्रसे व्यद्चनानिदपरप्रसादे पमररिष्टेटे श्वि मादः 

घय कथयिष्यामि । 

(प) भ्य खप्रकाथ्लसखण्डवश्च पूवे प्रमापयति रन्यादिरिति। 

यस्मात् रव्यादिः ्रागतादात्मयादैव कानामिदरलादेवं रसो भ्वेत् कानन्दउंदष्ित- 

शानाराया एव रस्त्वादिति भावः भतरएव पसानतादम्मपारेद प्य र्मम्य 

खप्रकाग्रलम् भखण्टलं परतप हसिष्यति यत् यत् छानसयं दन्द त्तस सप्रकाड- 

मखेरडच भवतीति भावः। 

(फ) एकाश्यरीरत् उानशरौराव् छानस्पादिव्यः) तिरि भद्रम् 

तादात्प्राङ्ीकासत् प्रानमिद्रवखौश्ारादिन्वेः) रखागन्यतया र्टिद्रदया 

यर्दा माखादः म काया कार्येन द् वाषदायतोष्डीचक्दय पतिम 



रः 

३६ - साहिव्वदूर्पणद् } 

दि प्रथमतेकैकशः प्रतीयमानाः सर्वेऽप्येकीभ्रूताः सरन्त एव 
.शसतामापयन्ते (फ) तदुक्तम्) 

विभावा च्रनुभावाञ्च सात्विका व्यभिचारिणः 

प्रतोयमानाः प्रथमं खण्डशो वान्द्खर्डताम्” ॥ (व) 

इति! शपरमाथतसत्वखर्ड , एवायं बेदान्तप्रसिदव्रह्म- 

त्लवदेदितव्य इति च” । श्रथ कै ते विभावातुभावव्यभि- 

.ष्वारिर इत्यपैच्चावां विसावमाद। 

कादाचित्कतया आाविर्भावतिरोमावाध्यां कदादिदटृभवतया काप्यतसुपकस्पयं 

` -आरोप्य तदेकात्यनिं चर्वपामये चनादिवाखना सामालिकानां प्राज्ञी वा 

वासना संखारविरशेषुः तखाः परिणतिरुपे साविभूतक्चानस्पे रव्यादिभागोऽपि 

, रसैऽपौवय्थः. व्यवद्ारल्ाययतेन इति शेषः। एतेन रसय खप्रकादत्वं ्तान- 

सथच. प्रतिपन्नमिति बीध्यं सुखादितादात्रपाक्नीकारे सखसानन्दः ध्रादिपदैन 
'वसत्कारपरिग्रहः यदि भानन्दगयः घसत्कारसयौ वा रख इति पद्धीकरौषि 

"तदवयवः च्रादाकौन् ध्रखत्स्वन्िनीस् भरादङ्ारिदीसिव्य्ः सिद्वान्तथ्यां 

.ष्व॒रमसम्मतिसिति भावः भधिप्य्य घादधित्द दिव्यवर्पखटस्रः गानवानासेकेन 

वत्सरेण देवानामेकं दिनं तख पष्वधिकवरिशतसंख्याभिः एकः दिव्यवत्सरः तत् 

सुडल यावत् प्रसीदनिदट्रं सुखखप्रम् उपेया; लभस्व धिर मुखेन तिषेव्वयः } 
-यद्यतसिद्धान्ताय्रधैण न कोऽपि बादौ लां जेतु धक्तोतौति खपचौयवं प्रदयक्तिरिय- 

सिति भावः| प्रनातवा प्रसया भावप्रघानो निर्दधः। अभिन्नोऽपि ` क्रानभिन्नी- 

ऽपौत्यधैः ख रसः वाप्तनया सेख्तारेख छपनौता उपखापिा. या -र्वादिः 

तदैव गौचरौह्यतः तखा विषयौल्लतः वाखनौपपादितानन्ददिदातका. इति 

फलितम् ।, वेदान्तिभिः त्रह्ममौनांखा वैदान्तस्तदनुसारिभिरिव्यथ; वैदान्तसते 

न्ानसय चात्मा खप्रकाश इति भावः|. तादात्सरादेव जानाभिन्नल्रादैव 

इव्यर्थः ¦ रत्यादयः भादिपदेन विभावानुभावसञ्चारिखः ग्टघ्यन्ते । प्रथसं 

` रसतापततेः प्राजिव्य्धः ! रखताम् धापयन्ते प्रापरवन्ति रखद्पेय परिणसन्तीलयधेः 

अतीऽयं रसः भण्डः पूणं एख्प इति यावत् । । 

(व) उक्तमधं प्रमाणेन द्रदृयति तदुक्तिति। .विघ्नावाः अनुभावाः 

साच्विक्ाः व्यभिचारिणद्य प्रघसं रसोत्पततेः प्राक् खण्डशः विभिन्नैः 

भतौयसानाः वोधविषयौक्रियसाणाः सन्तः ्रखरतां पूरताम् एकदपरलः 

यान्ति प्राप्रवेन्ति। । 
3 ० त शदः क 1 



टतीयः परिच्छदः, , : ६9. 

` र्यादयुदोधका लोके विमावाः वाव्यनाय्ययोःकसम 

ये हि लोके रासादिगतरतिद्धासादौनामुदोधकारणानि 

सतादयस्त एव काव्ये नाव्यं च निवेशिताः सन्तः “विमा. 

व्यन्ते ्राखादाद्कुरपरादुर्भाववोनग्याः क्रिवन्ते सासाजिकरत्या- 
दिभावा एभिः” इति विभावा उच्यन्ते । तदुक्तं मेहरा 1 

““शएब्दोपद्ितरूपांस्तान् वुद्ेविपयतां गतान् । 
प्रत्यर्ानिव कंलादौन् साधनलेन सन्यते ॥ ( स ) 

[3 दति। तद्रदावाद। 

“ ् रालच्वनोदीवनाख्यौ तख सेदावुभी स्यत [य 
स्प्टम्, तत्र । 

व 

अआलष्वनं नावकादिस्तसालस्वा दसोज्ञमात् ॥६३॥ 
प्रादिशच्दान्नायिकाप्रतिनायसादयः। अत्र यो यम्य 

विभावः स ततृखूपवणेने वच्यते! तत्र नायकः । 

ल्ाभौ छती ङ्लौनः सुभीको रूपय वनोत्छारी ! 

(भ) रत्यादीति। लोके तत्तह्ोकहश्िवदेशायां ये र्न्याद्ानाद्रदरवाधकाः 

छट्वीषघकारणानि सौतादयः  काव्वनाय्ययोः निकेभिता द्रति पेषः दिग्भडः 

उष्यन्ते एति शेषः) 

(न) णब्देति। श्ब्दौपह्तिख्पान् माव्यनाच्प्रकाद्वितसूपान् टदन्यप्रना- 

लन्ववोषख विषयतां गतान् प्रान् तान् वंखाटौन् दौरररखादम्दनाभिष्रार- 

-खोक्रमिदं प्रवष्दानिव परिदटग्यमानानि च खाघनदेन दीररयनिवादसूयेन सन्ये 

सष्टदय एति भेष) 

(य.) चारस्नेति} त्स्य विमाव्य पारननोद्धपनाष्ट मय म 
चतो । नालख्नम् सादवः नायलादिः, वे दायकादिमाषन्प्र स्न छट्मः 
`उदेकः भवतीति रषः | 

4१ 0) 1 
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ष्व सादि्यदर्प॑णम् | 

दक्तोऽनुरकलोकस्ेजोवैदग्धाभौलवाच्रेता ६४ [र 
` दनः स्तिप्रकायै। शोलं सट्हत्तम्। एवमादिगुण- 

सम्पन्नो नेता नायको भवति। तद्ध दानाद। | 

 धौरोटात्तो धौरोदतसथा धौरललितश्च । 
धीरप्रशान्त इलययसुकः प्रथमश्चतुरमेदः ॥ ६५1 

| स्पष्टम्, श्रच धौरोदात्तः। 

अविकलयनः चमावानतिगन्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान् निग,द्मानो घौरोदात्तो ददृबतः कथितः६& 

श्रविकलयनोऽनासन्चाघाकरः। महासत्वो दषंशोकायन- 
भिभूतखभावः। निगूट॒मानो विनयच्छननगवंः । ट्ब्रतोऽङ्गै 
कछतनिर्वाहकंः) यथा रामयुधिष्ठिरादिः। श्रय धौरोदतः (ल) । 

मायापरः प्रचरण्डश्चपलोऽदङ्ारदर्पभूयिष्ठः । 
आत्मश्चाघानिरतो धीरैर्धीरोदतः कथितः € [व] 

यघा भौमसेनादिः। भ्रध धौरललितः। 

(र) व्यागौति। यागौ दान्ौलः, कतौ -कछतकायः, कलीनः सत्ङलोत्- 

पत्तः, सुश्रौकः सश्दिमान् वा सृष्ट शोमासम्पत्रः, रपं सौन्दय्ये यौवनं तारख्यम् 
खत्या्ः तहन्, दचः कायथक्श्यः, भनुरक्तलोकः लोकरन्चकः, तेनौवेदन्धा- 

प्रौलवाम् तनस विदरः सुश्रौलखेयधः, नेता नायकः । , 

(ख) भविकल्यन दति। भविकल्यनः भात्मद्चाघावर्जितः, मावान् 

अक्तौ चमाशौलः, भतिगस्मीरः भतिदटुरवगाहखभावः स्येवान् मडहासर्टेऽपि 

कार्य्यादविचख द्यैः । 

(व) मायापरषति। भावापरः कपटनिरतः, प्रचष्डः उग्रः, भह्डारः 
` समेयनिमानः दुर्म; भरासगौरवं तदमूविं्; भायैष तदिगि्ट इत्ययः । भन्यत् 

स्पम् । 



ठतीयः परिच्छदः! ६६ 

नि्चिन्तो शदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात् 
कला द्रत्यादिका। यथा रत्रवल्यादौ बत्सरानादिः। भ्रव 

धोरप्रशान्तः (श )। 

सामान्गुरभूयान् दिजादिको धीरप्रशान्तः स्यात् ६< 
यथा माल्वीमाधवादौ माधवादिः (प)! रषाष्ठ 

गद्गारिरूपत्वे (स ) भेदानाष्। 

एभिरदंचिर्धष्टानुकूलशटरूपिभिस्तु षोडशधा ७० 
तत्र तेषां धौरोद्ात्तादौनां प्रत्येकं दचिण्ष्ट्टालुकूलशटः 

त्वेन पोड््प्रकारो नायकः। 

षु त्वनेकमदिलासु समरागो दचिणः कथितः 

दयोखिदतुःप्र्तिषु नायिकासु तस्यानुरागे दक्र 
नायकः। यधा। 

“स्राता तिष्ठति कुन्तक्तेखरता वारोऽङ्रालखसुः 

द्यतैरातिरियं जिता कमलया देवौ प्रसादयाद्य च। 
श्त्यन्तःपुरसृुन्दसैः प्रति सया विन्नाय विक्नापिते 

 देवेनाऽप्रतिपत्तिमूटमनखा दिताः खितं नाडिकाः ॥ (द) 

(भर) नियन्त प्ति) निपिन्तः चिन्तारतः, रटुः कीम्टवित्तः, 

अनिशं दलापरः टृत्यगोतादिनिरस्वः। 

(ष) सामान्येति दछासान्यगुङः यमौ कतो्यादिषामान्दगायङगुदः 

शत्ययेः भूयान् प्रडरः प्रायग्रः पध श्ये; । 

(सख) फहारिष्पतये रष्ारिनिायङ्रुपवे शवययः। 

(इ) पातेति! छनरेश्ररषता कुनखा; लग्पदविरषाः तेपाभौशरः 

राजा सम्दसुता खावा खतुस्ाता विषति उक्ते सव्श्धगस्या देहि भटः | 

पद्रानखपुः यदान्या पटररालः दद खसुः सयिन्धाः दाद टित. 



७५ सादियदंपयीम् । 

क्तागा रपि निःशङ्सतजिंतोऽपि न लज्नितः। 
दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक कथित धरष्टनायकः७र [चं 

थथा मस। 

“शोणं वोच्य सुखं विच॒मिंत॒महं यातः समीपं तत॑ः 
पादेन प्रहृतं तया सपदि तं ला संहासे सयि। 

किचित् त॑त्र विधातुमच्मतया वाष्पं त्यजन्तयाः, सखे । 

ध्या त्रं तसिं कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामस्नुवः (क) 

अनुक्रलं एकनिरतः ॥ ७२ ॥ 
एकस्यामेव नाविकायामासक्तोऽवक्षुननायकंः । 

दिवंसंः कमलया कंयोाचिते रानपन्यी देतैः रत्रा दं यृतक्रीडनैरियः 

द्यम् उपस्थिता रातिः निता पण्ेनेति भावः। पदयच दैवी महारान्तौ 
प्रखाद्या भनुनेया दैवेनेति . शेषः खयं कछतापराघत्वादिति भावः। इति शयं 

धा भन्तःपुरसुन्दरौः प्रति विञ्नाय यखा यद् यत् वक्तव्यसिति विदिता विन्ना- 

पिते निवेदिते सति दैषेन सद्ठारालीन भ्रप्रतिपत्निमूटमनखा इतिकचचेव्यविमूटु- 

वित्तेन दिता नाडिकाः व्याप्यं स्थितं वू्ौमिति देषः । शाद लविक्रौडितं हत्तम्। 
(च) तागा इति। तागा: क्तापराघोऽपि निःश; निभय 

तजितः निरभर्ववितीऽपि न लच्नितः न सड्चित शवय्धः, दृटः दोषौ यख 
तादृशोऽपि मिथ्यावाक् खषावादौ नाह्मैवंरूप दति भाषणश्रौल इवययैः न्यत् 
ष्यम् । 9 

(क) शोयमिंति। प्रवास ख्खायं प्रति कंखबिदुक्तिरियम्। € सखे! 

पहं शोणं रशं सदपराधादिति भावः सुखं तखा एति यषः वौच्य विडम्बित 

समौपं यातः, ततः अनन्तरं तया सत्कान्तया पादेन चरणेन प्रदतं मयि 

पादप्रहासे दत्त शइत्यथेः। सपदि तत्तत् तं पादं टला मयि सासे 

इतीयं; तत्र॒ किचित् विषातुः कनत्तमचमतया वाष्पम् अगुः व्यलन्ाः वास 

भुवः सुन्दर्याः सतृप्रियाया इव्य्धः ख कोपोऽपि चैतसि सनि ध्यातः विनिठ; 

खन् कौतुकम् चानन्द" विततुते वि्तारयति । भाद्रूलविक्रौडितं उत्तम् । , . 



तोयः परिच्छदः. ७१ 

यथा । 

“श्रस्याकं सखि ! वाखमौ न सचि यैवेयकं नोच््यलं 
नो वक्रा गतिरुडतं न हसितं नैवास्ति कखिन्मटः। 

किन्तलन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रिवी नान्यतः 

ष्टि नितिपतीति विश्वमियता सन्यास दुःखितम्” ॥ (ख) 

शटोऽयसेकच वद्सावो यः | 

द्िंतवददिरतुरागो विप्रियमन्यव ग.ट्माचरति ७४ 
यः पुनरेकस्यासेव नायिकायां वद्वसावी दयीरपि नायि. 

कायोवैदिदभिंतानुरागोऽन्यस्यां नाचिकायां गू विभियमाच- 

व्रति स शटनायकः। यथधा। । 

° श्टोऽन्यस्याः काच्चीमरिरणितसाकरयं सदसा 
यदाद्धिष्यन्नेव प्रखिथिलसुजग्रस्यिरभवः। 

तदेतत् काचच्ते तसधुमयत्वददहुवचो- 

विपेणाघुणन्तौ किमपि न सखौ मे गणयति" ॥ (ग) 

(ख) भणाकमिति। सचीभाग्वः व्ययन्याः कायत रर्खा पदुम 

र्यिम्। ₹हरुखि। भखाकं दासौ वसने परिष्ठेयसुत्तरसीयदष्ण्यः म रररे 

न मनीष्टरे, चैदेयकं ग्रौवायूपरं न उज्वलं, गतिः चषटनं नो यक्ना वक्रभावयुा 

प्वय्थः, सितं हाः न उद्धतम् उत्कटं चितमिव्यः, कदित् नदोऽपि सीमास्य- 

यीवनादिननिती ननीविकासेऽपि नैव घसि, दन्तु थ्रनेलनाश्पिरि प्रनः 

खकौया दरति मावः द्याः सत्तेति भावः प्रियः सुमगीऽपि मद्धिटान्तरवहभो- 

ऽपि भन्यतः चघन्य्यां मस्लिखां टिः म नििपतीति ददनिि प्रयता चनेन 

. विद्रं जनत् दुःखितं दुःखेनावस्ितं मन्याम ददम यद्येन रृखलट- 

भवासि नापरा इतिभावः] श्रादूखविनोदितं एत्तम्। 

(य) शठेति! हे ण्ठ! पू! भन्धसाः नादिद्ादाः सारि 

रप्माध्वनिस् साक्ष्य पराद्धिप्यन् दाखिद्देव सणोमितिरेषः सृष्टा एदि 

प्ख; विद्पः दजयन्विः वद तादः यत् भमवः मर्ष्टा दाहिष्ररस्ये 



७ . सादित्यदप॑यम्। 

एषाञ्च वैविष्यात् सर्वेषासुत्तममध्यमाधमतवेन । 
उक्ता नायकमे दा्चत्वारिशत्तथाऽष्टौ च ॥७५ [घ] 

 स्वेषासुक्षोडश्रभेदानाम्) श्रथ प्रसङ्कादेतेषां सदा- 

थाना । । 

टूरानुवर्चिनि स्यात् तस्य प्रासङ्गिकैतिहत्ते तु । 
किचचित्तद्क. णहीनः सहाय एवास्य पौटमर्टाख्यः ७६& 

तस्य नायकस्य ब्रहुव्यापिनि प्रसङ्गसष्रते इतिहत्तेऽनन्त- 

रोकतैर्नायकखामान्यगुकैः किचचिदूनः पौटमर्दनामा सहायो 
भवति । यथा रामचन्द्रादौनां सुग्रोवादयः { चर्य अड्नर- 

सहावा: (ङ) | । 

शृरद्नरस्य सष्टाया विटचेटविदूषकायाः खः । 
अक्तानर्मसु निपुणःकरुपितवधूमानभञ्चनाः शुदाः७ 

अन्यनायिद्धाया रश्नारणितथ्चव्ेन तां प्रति मनः प्रत्तेरालिङ्नमङ्र यत् 
कृतवानसि. शत्य; तदेतत् तव भमिव्करपनिव्ययेः छ कव भ्राचघे कवयामि ? 

वापि तत्कधनस्थामं न खमे शति भावः। एतमधमयेन तव बहवचोर्पेषं 

विषे अाघुयन्तो मे नखौ किमपि न गणयति न घवप्रारयति किं कायै कर्तनय 

क्रिसर््ष्यमिति ल निदिनोतौति भावः) क््या्ित् नायिक्षप्रेरिताया द्रवा 

नायक्रं प्रशटक्तिरिथम्। रिखरि्णोऽत, रसैसदरैन्डिन्रा यमनसमखागः शिखः 
दिशति तद्षाव् । 

(श्र) रएषार्निति। एषां नायकानां षोदभ्मेदानाम् उकत्तममध्यमाघमत्वेन 

दुगा चैदिष्यात् विरूपतवात् चत्वारिंशत् तथा भटौ ष भटदतारिअदिव्यधंः 

नायकसेदा उक्ताः कथिताः) 

(छ ) दूरेति । वस्य नायकख दू राव्सिनि भ्रतिविसारिखि त्वधः परास- 
दिके ब्रसद्क्रमेय छत्यापिते इतिठत्ते किखित् तदुख्ौनः पाये मायकवत् 

` गवान् द्धै; पौढमरदाख्यः पौठमदोँ नाम खडायः खात्। 



तीयः परिच्छेदः। ७ 

प्रादिगव्दाालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः। ते 

दिटः(च)। 

सम्भोगहौनसस्ट् 
षियस्तुघरत्तः कलेकदेशन्नः। 

वेश्नोपचारकुश्लो 

वपग्मौ मध् रोऽथ वहमतो गोष्ठाम् ॥ ७८ ॥ [छ]. 

चेटः प्रसिद एव । 

कुसुमवसन्ताद्यसिधः कर्मवपुर्वेणमाषायैः । 
हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात् खकसन्नः७< [ज् 

स्वकामं भोजनादि) ब्र्धचिन्तनसदहावमाद। 

सन्वी सादधचिन्तायासर्थास्तन्तावपादयः ८० [भा] 

(ख) यद्धारस्येति। भकाः अतुरक्षाः नर्ममु परिषाघादिषु। प्रदाः 

निर्दोषा; । । 

(द) सम्मौगेति। स्म्मोनेन सम्यक् भोगेन सुष्ठादुपभोगेन रोनाः 
. नटाः सम्पदः यथय तटः भूतः चतुरः, करकटः यत्किदख्ित्कलानिप्रएः 1 

वशेषु वेश्यालनाग्रयेषु यः उपवारः व्यवहारः तव कशः दवः, वामनां स्वना, 

मरः मनोरन्ननकत्; गोषा खभाया यर्नतः वषट्लनभ्रियः, विटः तदाण्यःन 

शश्र. भवेदिति रेषः। 

(न) समति! कुसुनदसन्तादिनामा, ङस्य दवष अरारः इट्य 

परिष्दिटैन भाषायै; वष्टनादैः दाटणरः लोलामां एासठत्, दष्ट रिः 

अतुरागो यख तारः, खक्म निनं कर्न भोनमं जानाति नामव, 

प्एद्रारखष्ायः, विदूषकः स्यात्। 

(श) मन्नोति। श्ददिनायां काप्दिन्दगनयापःरे मन्दो सुषयः म्न 

सः कार्वयदि तन्नावापादयः तन्वः स्दराप्रशतन्टम्, साप, दर्रा, 

श्वादिपरेन टुटनिग्रहदटमतिपाष्टनादयो रए) 

७ 



1 । > (| । 
७४ साददतव्यदपषम्। 

य्छच सद्व कथनप्रस्तावै ^“मन्ती खद्चोभयद्धापि सखा 
तस्याथेचिन्तने" इति केनचिल्लचयं क्तं तदपि रान्नोऽय॑चि- 

` न्तनोपायलच्तणप्रकरणे लतितव्यं न तु सहावकथनप्रकरणे 
नाथकस्व। ^अधेचिन्तमै मन्चौ सद्ायः" इत्यक्तेऽपि नाव 

कस्वार्धत एव सिद्दत्वात्। यदपि उक्तं “मन्तिणा ललितः 

शेषा सन्तिखायत्तसिदयः” इति तदपि सखलक्षएकथनेनैव 
श्लोरललितस्य मन्तिसात्ावत्तार्थचिन्तनोपपतेर्मतार्थम् (ज) । 

न च श्र्थचिन्तने तस्य मन्ती सदावः किन्तु खवमेव निष्या- 
दकः! तस्या्घ॑चिन्तनायमावात्। अथान्तःपुरसहायाः। 

. तददवरोषे । 

 वामनषण्डकिरातद्च च्छासीराः शकारङ्नाद्याः 
मदमूख॑ताभिमानी दुष्कुलतेभ्वय्ये संयुक्तः ॥ 
सोऽवसनुढ्ाभराता[ट]रान्नः श्यालः शकार इयुः 

अद्यन्द्त् सूकादयः! तद्र बर्डवासनकिरातङ्कलादयो 

यथा रनावल्याम् । 

1 

ननष्ट वषंवरेमनुष्यगणनाभावादपास्य चपाम् . 

अन्तः कच्चुकिकच्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः। 

(ज) सन्तिरेति। लखितः पौरखकितः सन्ति भायत्तसिदहिरिति 

भेष; । शषाः धौरोदात्तादयः मन्िखायत्तसिद्धयः . सन्विषु खेषु च भायत्ता 

सिद्धियेंषां तथाभूताः सन्विसदिताः सायः पश्यन्तौति भावः। गतार्यः छतार्षं 

युनससख कथनं व्यधमिति भावः) 

(ट) ख इति। भनूढायाः पविवादितायाः रदितप्याः उपपत्रण 

ष्व्यथेः साता सौदरः । | 

(उ) नष्टमिति ¦` मतष्यगपनाभावात् सनुषेषु भगस्यलादित्वधेः तपां 

पएच्छराम् पाख त्यक्ता व्राखादिति उर्वव्र योज्य वपवरेः रौदेः नष्ट पलायितम् 



ठतौवः परिच्छेदः) 7 + 

पव्न्ताश्चयिभिनिजस्य खटशं नानः किरातैः छतं 
कना नौ चतवेव यान्ति शनवौरात्ेचणाद्िनः> ॥ ( ट) 
शकारो खच्छकटिकादटिषु प्रसिदः। चन्ये$पि यथाद््मनं 

क्नातव्याः। श्रध दर्डसद्ायाः 

दण्डेषु सुदत्कुमारटचिकाःसामन्तसनिकायाखच 
 दुष्टनिग्रहो दण्डः स्पर्टम् (ड) रथ धमसदहायाः। 

चटलिक्पुरोधसः स्युब्र्मविदस्तापसास्रथा धर्मे८्रं 
व्रह्मविदो वेदविदः श्रात्मविदोवा(ढ) तत) 

उत्तमाः पौठमर्दायाः ॥ स्ट ॥ 
श्रायश्च्दात् मन्तिपुयद्िताटयः 

मध्यौ विटविदषकौ । 
तथा शकारचेटाया अधमाः परिकौत्तिताः ८५ [ण]. 

॥। 

प्यं वामनः खर्वति; पुरपः क्खकिनः कषुर दार्पस्य दन्तः चम्यन्तर 

विशति, पथ्यन्ताश्रयिधि; नगरप्रान्तव्तिभिः किराते; व्याधः नः किरं पश्यन्तम् 

पतन्तीति वनामव्यन्पत्तरिव्यघः खुटप्मम् उचितं ठतं पय्येनावरयसर हितरसित्यः। 

कुला; भ्रपिचपा्गद्नः प्ात्मनः दूत्यं दग्रनम् धराद ति तध) 

सन्तः नौघतयेव नतमावेनैव भनक; मन्दः मन्द यान्ति मच्छल । सन्दुराया 

वानरनिगमे वनमिदम् । ा्टलविक्रौडितं हत्तम् 1 

(ड) दरडषवति ! दष्ट्पु टुटनियष्व्यापारेपु दृषदः कमराः एवाः छट 

विका; वनचारिणः उामम्ताः चदीननपःः सेदिकावाः दद्याः मन्तीति रएः1 

(ट) ऋलिनिति। धरें धद्य खदजिः एरोद्िविदिदपाः एसा 

1५1 ~+ (1 (र. ड ~+ 
४ ~~ 

नां * र 

षरोर्िताः बरघ्रविदः व्रष्तष्ठक्षानिनः तधा सापलाः पतै चदे सद्दाः यु 

भदेयु; ) 

(ष) उत्तसाष्ति। पौठमदाराः पृः उम्दा श्टाः 

दषः धाखमष्देन चिदूपल्ये सम्यो उटाद तदा सरःर्दटः छाः पपम् दष्टः 

एरिटीिताः कदिताः। 

7, 1 



७६ सादिलयदपगम् ।. 

श्राद्यश्चब्दात् ताग्वुलिकगान्िकादयः । श्रथ प्रसद्काद् 

दूतानां विभागगर्भलच्चणमाद ! 

निरुष्टार्थो सिताश्च तथा सन्देशहारकः । 
काव्यप्रेष्यस्िधा दूती दूलश्चापि तधाविधाः८द[तः 

ततत काप्यो दूत इति लच्षणम् । तच 

उभयोमावसुन्नौय खयं बदति चोत्तरम् । 

सुशिष्टं कुरुते काव्ये निर्ष्टार्थस्तु स स्यतः ८७[घ] 

उभयोरिति येन प्रेषितो वदन्तिकं प्रेषितश्च । 

मिताभाषी कार्य्यस्य सिदिकारौ सिताध॑कः । 
यावद्गाधितसन्दे शारः सन्देश्हारकः ८८ [द्] 

श्रय स्लखक्ता नायकगुणाः । 

भोभा विलासो साध् स्यं गाम्मीय्यं धरय्यतेजसी ) 

ललितौ दार्य्यमिलयष्टी सच्चजाः पौरुषा रुणाः८< [घ - 

(त) द्वं निवक्ति भरेति निखृ्टाये इति। कापेयः कार्येषु प्रेष्ठः 

नियोन्यः दूतः। स च्रिषा निष्यः, सिताः तथा सन्देशहारकः। दूत्यव 

तथाविधाः जि्ा, मिताथ तथा सन्देशहारिकषेत्ययः । 

(ध) निटायेमाह उभयोरिति । उभयोः भावम् भाग्यम् । इप्रौय 

छट्भाव्य खयम् उत्तर स्द्िन्तः वदति कायख सुश्चि्ट सृखुडतं कुरुतेस 

निदाधः स्तः कथितः! 

(द) सिताथेति। सितं परिमितम् श्रध भाषते एति भितामापौ 

अथच काव्यस्य सिधिकारी मसिता्धक;। अावट्माितं प्रयु यावत् किवं 

सन्देशं रतीति सन्देयहारक्ः। 

(घ) सक्वगुणनान् गुखानाह साखिका एति ! शीमा एति स्म् । 
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तत्र.1. 

शूरता दकता सयं महोत्साहोऽनुरागिता । 
` नोचे णाभि स्पा वत; शोमेति तां बिुः६[न् 

ततानुरःगिता यथा। 

“ब्रह्मेव सतो सद्येपतैः 

इति सवैः प्रकततिष्वचिन्तयत्। 
उटघेरिव निस्रगाशतै- 

प्वभवन्नास्य विमानना केचित् ५ (प) 

एवसन्यतापि। श्रध विक्लासः। 

धौरा दष्टिगं तिश्चिवा विलासे सस्मितं वचः६१ [फ]. 
। | यधा] 

शटष्िस्तृणोक्ततजगत्तयसच्वसारा 

धौरोद्ता नमयतीव गतिधेरिव्मीम्। 
---~-------------------~-----------------~--------~~~ 

(न) भोमामाह शुरतेति। श्रता भीष, ददता द्िप्रष्ारितः, रुष 

सत्यभाषणं, सहीत्साष्ः कोय्येषु उटमातिश्यः, भनुरागिता भनुलोविप्रियताः 

३ धद दुवदं श्यः टपा दया, भष बलीय खां लिगौपा, एते नाः 

यतः यघ्मात् मवन्तितां भोभा विदुः 

(प) त॒रागितायासदाश्रति भरहमिति। पश्नरालगररदष्ननिटन् । 

प्रलतिषु प्रलामु खदु लमः पष्तेव नदोपतेः पगे मतः सम््रत ष्टि घटन 

यत्। भलयतु उमदरिंतायासाद उदधघरेरिति। शदेः चष्ट टिमया- 

शतेषु नदौसखमू्षु द्व भब्द पशस ङित् पापि लेने श््वदः विम्पन्नाोमु 

मवत् । स॒न्दरोहतन्, ष्डुनाण्दि खौ रगौ टीः समदय न्दरो 

तदति तहदषात् । 

(फ) घीरेति। दिषारेख्ति टल्पदि, सतिः शिता मना, रः 

दनः उदम् दूषदासखष्टितिं सवदि ।. 



9६ ` साहित्यदर्पणम्! . ` 

कौमारकेऽपि गिरिवद् गुरुतां दधानः 

वौये रः किमयपिव्युत दपं एषः” ॥ (व) 
नि न 0४ 0 । ~ 

, सह्लेमेष्वप्यनुददगो माघ्.य्य ̀  परिकौत्तितम्. ९२ [भ] 

ऊद्यमुदादहरणम् (म )। | 

सीभोकक्रोधरर्षादो गस्ीय्यं' निर्विकारता <३ [य] 
यथा। 

श्राह्तस्याभिषैकाय विषष्टस्य वनाय-च । 

न मया लदह्ितस्तसखय. खस्पोऽप्याकारविश्चमः* ५ (र) 

ण ~ 

(द) विलासमुदादरति दथिरिति। फश्य खंग्रामभूमौ उद्तागमनं 

दृष् रामस्य सविखयवचनमिदम् । टिः कथसेति शेषः टणैक्रतः टेणवत् 

त॒च्छौक्घतः नगच्यख विनगतामिलय्ः सच्च प्राण्निः सारः वचं यया तादशो, 

तथा घौरोद्धता धौरा ठता च गतिः धरित्रीं एवौ नमयतौव। भ्रयंकुश्ः 

सौ सारकेऽपि मिरिवव् पवंव दव गुदतां दधानः भ्रतणव पौरो रः कमि? ` 
छत धवा एषः दपः एति चागच्छति £ वृरन्ततिचकं हत्त ष्यं वसन्ततिलकं 

तमसा जगौ ग इति लच्णात्। ५ । 

(भ) माघमा संचीभेषु €ति । संदोमेषए उम्यक् रोभेदस्वव्यापारे 

.खपि प्रलुदगः उद गरादहित्यः मायः परिरौर्तितं कथितम् । . ~ ` ~ 

(म) उदाहरति-- । 

निपीय कटु कण्ददव्या सेदमपि न सनागपि रामः; 

शूलपाणसिव घौरसुदग्र कालकरूटपटलं किच पूवम् । 

चदायः । इरफप्रदव्याः योतय कटु ककं वच द्रति यषः पूवे दूरद- 
शिन् कलि ्रलपाणिः शिवः खय तौ चोरं भयर क्षालदुटपटलासद 

, निपीय भृता भरन्चव्र पीत्वा सनायपि श्रत्मपि ददन अवापनप्राप। 

(यव) गाश्मौच्यसादह मौति। भीर्भवं, शोकः खजनषनवियोगनं दुःखः, 
क्रोधः कोपः, इदः धानन्दः इ्यादिभिर्हेतुभिरपि निर्विकारता भविल्लतलं 

"याश्रौख्यम् | ५ 

(२) घदाप्रति। मया प्राहतसेति। ` भमिेकाय . भात पनाय 
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व्यवसायादचलनं धंय्यं' विध महत्यपि 12४॥ [ल] 
यथा। 

.शश्ुताष्ठरोगौतिरपि चणेऽस्मिन् दरः प्ररद्ध्ानपसे वभूव । 
श्राकश्वराणं न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति(व) 

अधिच्ेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परे यत् । 

प्राणालययेऽप्यसदनं तत् तेजः ससुदादतम् ॥ [श] 
वाग्बे शयोर्मध्,रता तदच्छुङ्कारवेष्टितं ललितम् | 
दानं सप्रियभाषणमीदार्य्य' एवमित्रयोःसमता<५ष 

एषामपि उदादरणानि ऊद्यानि । 

अघ नायिका -विविघा खाऽन्या साधाररस्ौति । 

वनगमनाय विद्धरख आनय ख तम्य रामय सखल्योऽपि चाकारविभरमः 

भाकारदिकारः न खदित; न ट्टः । भच रान्ययियोगेऽपि परिकृतं सोष्यन्) 

(ख) धै्यं निवक्ति व्यवसायादिति। मद्रति विप्रऽपि व्यवखाणव् उषो. 

यात् भारथकर्मय एत्य; प्रचलनम् भपरादूष्रतेतवपेः पेव्यम् । 

(व). खदाष्रति शतेति! श्रष्यिन् चे वसन्ताविर्भावसन्ये एरः दः 
युता भरखां गौतियेंन तादृशः भरसां गौतिनाकष्यद्रपौचः रसंद्यारपरः 

समाधिनिषठः वभू 1 ह यतः विघ्नाः अन्तरायाः षरदरासां सितिन्दरियादां 

समाधिभेदे दोगभक्तने नदि परमः समर्थाः भवनि । छवेद्रव्टैदगखदीरुप- 
. लातिष्त्त, स्वादिन््रवका यदित जमौ य ष्ति, उपेन्धवदा प्रपने दषा सेति, 

पनन्तरोरीरितलद्ममानौ पादौ यदौयाइ़पलातयक्ता धति च ददष्मत् 1 

(भ) तेलो निवक्कि सपीति। प्राा्यदेऽपि नौदमव्यपगमेःपि पाद 

न्येन प्रयुक्त कतस्य सविदेपापमानादेः तिरेस्लारसख सन्ददिधस्द भपसारतः 

चेत्ययेः यत् चरष्ं तत् तैलः सप्चदार्तं पितम् । 

(प) लखितमीदाव्यशाट वानिति! दार्देदयौः दा 

 समोषरता दार वैदितिख खडतस् । रमिवमपरु दाने दत् 

सरुदव्िठर सौदय्न् 
५; # ा ४ ष =+ [४ 41 । ॥। 



४ सादित्यदपणम् 1 

(व ९ नायकसामान्यग्,योर्भवति यथासम्भवेयुक्ता ॥९६॥ . 
नायिका पुननीयकसामान्यगुरेख्यागादिभिर्वधासम्भवै- 

युक्ता भवति। सा च सखस अन्यस्नौ साधारणस्नौति चिविधा। 
` तत्र खस्तलौ । । । 

विनयाजज॑बादियुक्ता ख कर्मपरा पति्रता सीया९्व 
£ `यथा) । 

“ल्जापव्जनत्तपसाड णाइ परभत्तणिप्यिवासाड' । 
श्रविणय दुम हाइ' धसाणं घरे कलत्तादम्” ॥ (ह) 

सापि कथिता विविधा सुग्धा मध्या प्रमल्मेति € 
। तत । 

प्रथमावतीर्यवीवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता ख्दुश्च माने समधिकलज्जावती सुग्धा९्< 

तव प्रधमावतौणंयौवना यथा मम तातपादानाम्) 

(स) विनयेति। विनयः शिष्टाचारः भानंवसकापन्यम् इ्येवमादि- 

नियुक्ता गकपरा गारुख्यविधानरता पतिद्रता पत्यतुरागिणौ खीया भवति । 

(ई) उदाहरति लब्ेति। लब्जापर््याप्तप्रसखाघनानि परभत्तेनिष्पिपा- 

खानि। भ्रविनयदुषानि धन्वानां ग्ड कलवापि ५ एति संतम् । घन्वानां 

पर्वतां जनानां खद कलवा लियः खच्वायां पर्याप्तानि प्रखाघनानि भरल- 

छारा; येषां तादटशानि, परभ्तेषु परपुरुषेषु इत्यधेः निप्पिपासानि टषारि- 

तानि, वथा भअविनये भिटव्वव्धारे दु्मेषानि नेषारद्धितानि, भप्रह्ता- 
नोति.भावः। . 

(च). सां निर्वक्ति प्रथमेति । ग्रथनम् ` अवतोषंः खष्ूतः यौवनख 

मदनख च िक्षारो यखाः तथोक्ता, रती सुरतव्यापरारे वामा प्रतिकूलाः 

माने सर्तारं प्रति कोपे सुदुः, तधा समपिकलव्वावतौ भतिखन्नाश्रौला पत्यषः 

सगधा दयिता । # । 
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"मध्यस्य प्रयिमानमेति जघनं वचोजयो्मन्दतां 
टरं वाव्युदरच्च रोमलतिका नैवार्जवं धावति। 
कन्दपे परिवौच्य नूतनमनोरान्याभिपिक्तं चणाद् 
श्रदमनौव परसरं विदधते निर्लुण्ठनं सुभ्युवः” ए (क) 

प्रथसावतीणंमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिरूचे 1 

"दत्ते साल्ममन्यरं भुवि पदं निर्वयाति नान्तःपुरात् 

नोद्ासं हसति चणात् कलयते क्ौयन्तणां कामपि) 

किचिद्धावगभौरवक्रिसलवस्ण्टः मनाग् भाषत 

सभ्नूभङ्गमुदौ चते प्रिवकथासुक्लासयन्तीः सखौम्” ! (स) 

(क) क्रमेणीदाषरति मभ्य्येति। कन्टपं कानं नतनसनोराज्याभिपित 

रष्टा दात् चणमाचेयेव सुभृतः कामिन्याः चद्वयनि परस्यरम् चन्धोऽन्ं निल 

्टने दिदधते दव । तर्घाष्ि, जघनं सव्यग्य मध्यदैशन्य प्राद्मामं प्तं 

विभाललवम् एति प्राप्रोति, मध्यदेपरे व विशालता भरारीत् सा जघनेन दुस्ठिता, 

जघनस या दीणतासीत् सा मश्यदेशेनेति मावः! व्दीलयौः सनयोमेन्टता 

पयता दूरम् भव्ये उटरं याति प्राप्रोति, खटरे या खृषवाखोत् सा पनानथ 

सुख्छिता, सनयोश या चतौणताखोस् खा उदरेरेति मावः तधा रोनष्टतिमा 

रोमावली नेषयोः भार्जवे सारल्यं धावति प्राद्रोति, नेवसीःया सरनत्णोत् 

खा रोमावखपा लुर्टिता, सरला खोमागखौ जाता दति भावः, सोनास्त्याया 

कटिलतास्ीत् सा दानीं नैवाभ्यासिति भावः! राक्चः प्रधसाभियेकनन्वरे 

खानन्दाः प्रलाः परस्परं सुठन्तौति प्रखिदिः। या्टूलविक्ोडत टत्त्। 

(ख) दक्तेष्ति! साशखमन्दरं यथातथा भुवि पटं दके नििपति, 

सन्तःपुरात् म निर्याति निर्गच्छति, उद्टम् सत्कटं यदा वधान एति, 

खणठात् दरं चपमातेदेव कामपि शनिकचनौयां द्नौयन्ररं खच्धालनितां टना 

कलयति व्यनक्ति, सिखित् दधत् अस्पमिव्दयेः सदेन गमौरः दुरदगाद्ः रः 

वग्निमखदः कौरिल्यभावरेश्ः तेन खटः स्पा वथा मनाक् चलं भाषते 

कथयति, तथा प्रिय पष्ठः कथाम् उदाखयन्तीम् चउदद्षोपयन्दं सी 

खमूभड्म् छदोदते निरोदते। कशृपदं प्रभादवौद्मोवम्। ' + 

रिक्षौष्ितं उत्तम् । 



८२ | सादहित्यदणम्। 

रतौ वामा यधा। 

षष्ट दृषटिमधो ददाति कुर्ते नालापमाभाविता 

शय्यायां परिष्ठत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते। 
निर्वयान्तौषु सखीषु वासभवनात्रिगन्तुमेवेदते 

जाता वामतयैव समरति मम प्रलये नवोढा प्रिया॥ (म) 

- माने ख्दुर्यया । 

<मा पल्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति. सविभ्वमाङ्वलनावक्रोक्तिसंसूचनम्। 

खच्छैरच्छकपोलसूलगलितैः पस्तनेतोत्पला 

` बाला केवलमेव रोदिति लुटल्लोलालकैर्युभिः ॥ (चछ) ` - 

समधिकलल्नावतौ यथा । ^द्त्ते सालसमन्यरसमित्यत्र वीक" । 

अत्र समधिकलज्जावत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया 
विच्छित्तिविशेषवत्तया (ङ ) पुनः कथनम्। 

(न) दृषेति। नवोढा भ्रभिनदविवाद्िता प्रिया दृटा निरौचिता रतौ 

सवेति ओषः श्रषः टद ददाति भ्रघोसुखौ भवतौलययेः, भराभाषिता भालपने 

हातप्रयतंति भावः भ्रालापं न कुस्ते उत्तरं न ददातौवय्थः, शय्यायां परित्र् 

तिष्ठति, वलात् बलमािल्य, यवयं पमौ । भाविद्धिता भराञि्टा सुतौ, 

वेपते कम्पते, सखौषु वासभवनात् निर््यान्तौषु निर्मच्छन्तीषु सतीषु निर्गन्तुनेव 

दहते चैटते { भतः सम्प्रति वासतयेव प्रतिकरूलवयेव मम प्रीतये भानन्दाय 

लाता। शाट लविक्रौडितं इत्तम् । | 

(घ) सति। सा वाला पयु: प्रथमापराधसमये, सख्या षयंख्खःमस 

ष्वासौ उपदेशयति तं विना सुखौशिचामन्तरेरेव्यधः सविभमाद्गवलनया रुद 

वक्नक्तिसंसुचनं नो जनानाति। कैवं खच्छः निर्मलैः गच्छयोः निर्मलयोः 

कपीलयोमू खात् गलितः लुठन्तः चौल चद्लाः अल काद यकन्खाः येषु तादशैः 

च्रगुभिः वापः प्रयन्ते पे नेत्ीत्पले यसखास्तथाभूता सतो केवचनव रोदिति, 

` भ्पाटूचविक्षीडितं दत्तम् । । 
(ङ) विच्छित्तिविशेषवत्तया वै चिव विशेषवभेनेव्यधः । 
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प्रथ सध्या) 

मध्या विचिदसुरता प्ररट्स्यरयोवना । 

ठषत्प्रगटभवचना मध्वमत्रीडिता मता ॥१००॥ 
तच विचित्रमुरता यधा) 

“कान्ते तधा वाघ्रमपि प्रथिते छखमाच्चा 

चातुयसुदतमनोभवया रतेषु । 

तत्कूजितान्यनुवदङ्धिरनेकवारं 

शिष्यायितं खदकपोतशतेयंधास्याः” ॥ ( च } 

 प्ररुटृखरा यथाऽकैव उदाहरणे! प्रर्टृयौवना यथा 

मम) 

“नेते खच्छनगच्छमे सरतस्तिजप्रव्ययिं पाणिद्यं 
वत्तोजौ करिक्म्मविश्चमकरोमल्युन्रतिं गच्छतः । 

कान्तिः कादनचम्यकप्रतिनिधिर्वाणौ मुधासखषिनी 

स्पेरेन्दोवरदामसोदरवपुस्तस्याः कटाच्तच्छटा” ५. (द) 

-~-----~~-~----~~ 

(च) स्यां क्रमेण छदाष्टरति कान इति । उतः उत्कटः मनीभवः 

कासो याः तधाभ्रूतया खगाष्या रतेषु भरतक्रीड्ास फान्ते प्य वधान 

प्रकारे रुधसपि चातु प्रवितं प्रकटीकछतं यथा भनेकवारे ततृकूलितानि 

तानि एुरतङलितानि भवुवदहिः ग्षकपोतश्षतेः चस्याः भिवायितं शिष्यत 

पयादरितं ए्कयोताः पुनः पनः सुरतकूलनानि दुला तदेव एनः पुनः रिष्दवत् 

भाययति पति भावः! वचन्ततिलकं हत्तत्। 

(ह) नेते ६्ति। तद्या: कामिन्याः नैवे नयने खन्चननन्नने सेद्वरपदि- 

त्िरस्ारकारिणौ, पाण्ि्दिवं भुगयुयलं खरसिलम््धि पदटजयटसमिन्य्दः+ 

वष्दोनौ स्तनौ करिक्ब्ययोर्दिसमक्यैं सान्तिलिनर्नी दा दिष्टाखकारिषाम् 

चलयुद्तिं गष्ठतः प्रप्र, ला्तिः कानदम्दद्न्य प्रतिनिधिः, दषो वर 

सधास्यदिनौ भसतजयिनीवय्ः; क्टाचष्ट्टः खरं यत् इन्दःदर्टाम नोद् 

परमास्य त्तीदरं वपुः परीरं यलााटगो | दादर रविनद्तं ष्पम् 1 
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एवमन्यतापि। ५ 

प्रथ प्रगल्या। 

स्मरास्ा गाढताक्य्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल भाऽऽक्रान्तनायका॥ १०१ 

स्मरान्वा यथा । 

“धन्यासि या कथयसि प्रियसङ्न्ेऽपि 

विखब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 

नवीं प्रति प्रणिहितेतु करे प्रियेण 

सख्यः ! शपामि यदि किचिदपि खरामि” ॥ (ज) ` 
। गाटृतारुणया यघा। 

“शश्रल्युत्रतस्तनसुरो नयने सुदीर्घे 

वक्रम्पुवावतितरां वचनं ततोऽपि। 

मध्योऽधिकं ततुरनृनगुखनितम्बो 

मन्दा गतिः.किमपि चाद्नुतवौवनायाः” ४ (भ) 

विविघसुरतन्ना वघा। 

“क्रचित्तास्बूलाताः क्चिदगुरूपद्ाङ्मलिनः 

(न) ध्न्येति। या तवं प्रियसङ्गमेऽपि रतान्तरेषु सुरतव्यापारमध्येषु 

विग्रसचाटुकश्चतानि कथयसि सा तवं घन्या प्णयबतौ चि) हरस्य! 

प्रियेए करे नौर्वी दसनग्रन्यिं प्रति प्रणिद्धिते सतितु शपानि पयं करोनि, 

चदि किडिदयपि वअरासि। न किमपि तालालिकचाटरादिकं खतसिति भावः। 

वन्ततिदकं हत्तम् । ॥ 

, (ख) श्रदत्रत्तनसिति। भरह्.तयौवनायाः कामिन्याः उरः वत्तःस्यवम् 

श्लत्रतौ सनौ यवर ताथ, नयने नेते सुदं अरतिविशालै सवौ कन्ने 
कटिले, वचनं ततोऽपि भुवोऽपि - भतितरां वक्रसिव्ययः, सध्यः मध्यदेशः 

धिकं ततुः दौयः, नितम्बः अनूनयुखः -भतिनिथाखः किमपि मतिः सन्द 
खटदुः 1 वरन्ततिलकं हत्तम् । 
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कचिष्वुणद्गरी कचिदपि च सालक्तकपदः। 
वलौभङ्गाभोगरैरलकपतितैः शणङुसुसैः 

स्तिया: सर्वविख' कथयति रतं प्रच्छदपटः; ॥ (घ) 

भावोन्नता यथा 

ममधरवचनैः सभुभङ्ैः छताद्क्तितजनैः 
` श्रलसवलितैरद्न्याचैर्मदहो तसववन्धुभिः। 
श्रसकछृदसक्तस्फारस्फारेरपाङ्विलोकितैः 

विभुवनजये सा पेषः करोति सद्धायताम्?* ॥ (ट) 

सयेत्पत्रोड़ा यथा । “धघन्ादि या कथयसौत्यदैव" । 
 ्राक्रान्तनायका यथा। 

-“खामिन् ! भङ्रयालकं उतिलकं भालं विलासिन् ! कुर् 

प्राणेश ! तुटितं पयोधरतटे हारं एुनर्योजयं । । 
पवयक्ता सुरतावसानखमचे क्म्पु्ं चन्द्रानना 

सृष्टा तेन तधैव .जातपुलका प्राप्ना पुनर्मोडिनम्" ॥ (ठ) 

(अ) क्रषिदिति। प्रदपटः श्व्यान्तर्प्वउनसिष्यथः कचित् तपम्दू 

खाकर, वास्दूलसागरद्जितः, क्तवत् भगुरुपदेन सलिनः छदः, कचित् चू्ाद्ारो, 

छषिप् भपिच सालक्तकपदः भलक्रकपददिरितः घन् वलोभहाभोगेः. वथा 

्ररकेभ्यः -चुकुन्तदेभ्यः पतितैः ओोषकसुमेः परथुभितपृष्ठः छ्ियाः -खर्वादखय' 
सर्वप्रकारं रतं कथयति प्रकटयति) अिएरिखौहत्तम्। (८. 

(ट) मधरवनैरिति। खा कान्ता पञ्चेदोः कासद् पविञ्चवन्ये सथर 

वमे; सिटभापितेः समूभङ्ः ूमद्भिनिः छता चदुल्यातर्गना चेषुतः पठ 

वद्धिः सदुमन्दन्यापासितैः मदोन्सवभन्धुभि; परमपीतिकरेः षटनयारेः परोरयसा- 

` खन; वदा स्दारस्फारेः चत्वायतेः पाद्गरिलोषिषैः उटायतां खाद्यम् सानु 

कर्यं रोति । रिपः. न सनरखल्ला गः पटददेषटरिष्टो मतेति ठददपात् } 
(ठ) खाभिश्निति। सम्ूषन््रागना पपणर कादि रमप्तै 

सरतादषानससये, रे खानिन्! ठक् दूष्वुन्ख भद्रुर्य मदुर कुष, हे 

{विलासिन् ! भारं दलाटे सतिष्ठदं तिषकाररतं ऊरः रै प्राम ! -पदोषरदटे 

ष्ट 



८६; । सादित्यदधणम्। , 

, मध्याप्रगद््ामेदान्तराणयाद । | 

ते धौरा चाप्यधौरा च धीराधीरेति षड् विधं १०२ 
ते मध्याप्रगद् \ 

तच। 

प्रियं सोत्मासबक्रोक्या मध्याधौरा दचद्ुषा । 
धौराधौरा तु रुदितेरधीरा परुषोक्तिभिः १०२ [ड] 

ततर मध्याधौरा यथा। 

%^तद्वितथमवादौयंन्सस तवं प्रियेति 

प्रियजनपरिभुकं यद् दुकूलं दधानः 

, - मदधिवस्तिमागाः कामिनां मरडनखौः 
` ब्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन? ॥ (ट) 

त्ररितं दत्रः हारं एनयोंनय, इति खक्तातेन खामिना तथेव उरक्तेप्रकारे- 

स्यथः खटा तत्तत्कायेकरयेनेति भावः लातपलका सखघ्चातरौमाखा सतौ पनः; 

सोने प्राकता पुनः कालेन सखद सुरतव्यापर प्रहत्तवतौति क्षाव्ः। अादरख्- 

विक्रीडितं दत्तम्+ । 

(ड ) प्रियमिति! सौत्प्रासवक्रोक्या खतुप्रासखः सनास्बितम्, उत्प्रासः 

ससनाक्सिततिल्युसरः; { तेन सह् वचमाना या वङ्गा सद्धियुक्ता -उकिः 

तथा! भन्यत् खदम्! । 

(दढ) तदितति। लः मम प्रिया ईति भ्वितं स्यम् भवादौ उक्त- 

व्रानसि, यत् यस्मात् प्रियजनेन चन्यकाङ्िनौननेन परिधेक्तं परिहितं दुक ` 

वसनं दधानः धारयन् खन् मस भपिदस्रतिस् अद्यम् भागाः एतट्ृदुङू्परि- , 

घानेन विदखच्णा शरोमा नाता तदनेन स्तौ सै प्रौतिरिदि भदो भवितघ- 
. वादिव्वसिति मावः दित्यादि कालिन. सष्डनग्ौः भृखङ्गारथोमा चद्भा- 

स्लोकनेन प्रियजनदश्र॑नेन सफलत्वं व्रलति प्राप्रति। माचिनौहत्त, ननमय- 

यथुतेवं मालिनौ मो{गिलोकोरिति तद्वदणात्। एकां सखम्धज्य वत्परिह्ित॒वस्म 

दटिदाय दृष्ागरवं दास्भिर् पति ङसायिद् सोरासवकोकिरिदिम् | 
+ 
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मध्यैव घौराघीरा यधा। 

वासते ! नथ विसुच्च मानिनि! सष, रोषान्मया किं छतं १ 
खेदोऽस्रास, न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मयि। 
तत् किं रोदिषि गद्देन वचसा १ कस्याभ्रतो रच्यते? 
नन्येत्म, का तवाद १ दयिता-नाश्रीत्यतो सद्यत*॥ (ण) 

द्यमेवाधौरा धया ! । 

“साहं मनोरथघतैस्तव धृत्तं ! कान्ता 
चेव सिता मनसि सतिमदहावरम्या । 

श्रष्याकमस्तिन च कञिदिदादकाशः 

तस्मात् क्षतं चरणपातविड़म्बनाभिः? ॥ (स) 

(च) षे षति! नायकना्धिकयोरततिप्रदक्ती। ई बारे! इति 
नायकोक्तिः। नाच] स्वामिन्] पति नायिकायाः प्रदुक्तिः। हे मानिनि! 

ख कोपं तिप्युख्च तयग द्रति नायक्षोक्तिः) शोषात् कोपात् कोपमाखिन्य 

ध्यः, यवं पश्चसौ । सथा कि तम् भुतं न किमपिते भद्ितं ठत. 

सिति भावः प्रति नायिकायाः प्रषयक्तिः। भख्मामुखेटः कत द््ति ओषः शति 

नायकस्योक्तिः! पवान् से सद्धं न अपराध्यति घव घपरा्ठा सयि वच्तनते 

रति शेषः्रति नायिकायाः प्र्युक्तिः। तक् तदा गद्वटैन शरदरटेन वदा 

किंकरं पतोदिषि? धति नायकोक्तिः। कल गरतः समं सदवै? शति 

नायिकायाः प्रयुक्तिः ननुभो| एतत् सेदनं मम भग्रत षति शेषः श्वि 

गाथकोक्तिः। चदि भष्टतर्दक्षा शति नाविकाः प््युखिः। दण्द 

परिया सस तमिति शेषः प्ति नायकरीकिः। नाद्धिम प्रिया सदानौति शतः 

सदत मयेति येः चाणिकायाः प्र्क्तिः। राट् खदिकौह्तिं ठत्तम्। 
(त) सारंिति! पर्नायिक्ाप्तं पतिम् भाग्य हतापणषतया दर्द 

पतितमालोक्य कखाषटुद्धिः। द षू! सेव रनिमेव कपटेन मतु घनुराय- 

निदमेगैनेति भावः, दावेन विलासविरेषे् र्दा मनोहरो काना मनः 

दथश्पैः खारः रव मसि दिता श्ट गति भष्राकं ङ्दित् भदछामः सानं 

भाक्ति तस्मात् रपपातषिदधम्दनामि; पादपतनष्येरकष्पारे; हवन् टन ड, 

पाटपदनं कापपमिव्ययः। दखन्ततिखक टन्! । 



छर ¦ .साहिव्दपंणम्। 

प्रगल्मा थदटि धौरा श्याच्छन्रकोपाक्तिसदा । 

उदासते सुरते तव दर्भयन्यादरान् बदिः १०४ [घ] 
तत प्रिये! यथा) 

एवातनासनसंखितिः परिद्धता प्रत्यु्माट् दूरतः 
तास्बलानयनच्छलेन रभसाऽस्रेषोऽपि संविध्धितः। 
्रालापोऽपि न सिखितः परिजनं व्यापार्यन्त्वाऽन्तिङे 

कान्तं प्रत्यपचारतश्चतुरयः कोः ऊतार्थीक्लतः” ॥ (ट) 

धोयधौरा तु सोल्लुखडभाषितेः खेदयेदमुम् १०५ [घ 
श्रुः नायकम् । | 

यथा मम। 

“शच्रनलद्भःतोऽपि सुन्दर ! हरसि मनोम वतः प्रसमम्। 

किं -पुनरलक्तसत्व' सम्प्रति नखेरततेस्तस्याः* ॥ (न) 

(ध) प्रगलमेति। प्रलव्या प्रौटा न्ना तिरौद्धिता कोपस्य श्राल्निः 

यखाः तादृश्य सतौ वद्धिः धादरान् दभेयन्तौ तव प्रिधे सुस्ते उदारे टाः 

सौना भदति। 

(द) उदाष्टरति एकवेति। चतुर्था कयाचित् कामिन्या कान्त 

विदेशणादागतसिति शेषः प्रति उपचारतः ` दाद्यपरिष्थ्यया द्यैः कीपः 

सतार्थीह्ितः सफलौम्नतः 1 तथाहि. दूरतः दूरात् प्रयुद्मात एकड़ एकसिन् 

स्थाने भ्रासनसंसितिः श्रासनेन उपवेश्नेन संखितिः सहावस्थानं परिता 

। परिन्यक्ता, ताम्बुलख भानयनमेव छलं व्यानः तेन रभसाद्चषः वेगालिद्गनं व 

हष मालिद्गनं, रभसो वेग्र्षयोरित्यमरः । संविन्नितः सम्यक परिहत इव्यथः 

तथा अन्तिके समौपे परिननं व्यापारयन्या प्रिरथन्या सव्या लापीऽपिर्नं 

मिश्रितः. शाद् खविक्रौष्डितं हत्तम् । 

(ध) धौरति.। सीष्ुष्टभाषितेः प्रियदत् -भाषितमप्रिवम् उद्रः तेन, 

खद्धिते; मापितः वचनैः “ 

(म) भनचद्भ्त दति! इ सुन्दर! यतः भनखहतः भरभोभितोऽपिल्य 



खतीयः पर्च्छिदः 1 ` म्र 

-तजंघे ताडयेदन्या पौ १४ 

, श्रन्याच्रघौरया! वधा शं वच्य सुच्छम्" इत्यत्रैव । 
पत्र च सवत स्पव्यनुवत्तते। 

प्रयेकं ता च्रपि हिधा! 
ऊ निष्ज्येष्टरूपत्वात्रायकप्रणयं प्रति ॥ १०७ ॥ [प] 

तप ्रतन्वरोक्ताः पड्सेदा नायिकाः, 

यथ ॥ 

“षट कासनसं सिते प्रियते पश्चादुपेव्यादराट् 

एकस्या नयने पिधपय विददितक्रौडानुवन्यच्छलः) 

ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमृणो्सन्ानेसमम् ` 

अन्त सल सत्वापोलफलकां वूर्तोऽपरां चुम्बति" 0 (फ) ` 

सध्याप्रयल भवीभेदासस्माद् दादश कीर्तिताः 1 
मुग्धा ल्ेकेव तैन स्युः सीयामे दास््रयोद्श ॥ 

मे सम.मनः प्रसमं सषा हरसि, चछम्मति चस्याः चायिकाराः नगरचतेः 

लटतः पौभितः.त किं पनः? ध 

(प) कनिति नायकप्रणयं प्रति दानिष्टव्येष्टस्पलात् ननमरस्द- 

सपादिवदः #ः - -4 

(फ) दनि] पूर्तः प्रतिः एकव एकनिन् दाने चाखनचस्ितं 

ससिनोपविटे प्रियतमे टा पञ्चात् एठः छपेष् श्वागत्य भादसत् एकस्याः 

प्रियायाः नयने प्िषाय भाष्ठादय विति छतं कङ्गु एदं व्याः 

येन तामः, , इषत् पलयं वद्विता कनरायेन सच, तपा रुए्टकः दघ्ात- 

लीमाखः खन् प्रमृरा प्रपधेन उलखत् विकसत् सानं यस्याम्, पनाकटेन 

प्ान्तरिकिद विलासेन खख्नती क्पोदफलकौ यस्ाराद्म्धैम्, भरा वान 

श्स्ति। शाट विक्धडितं हषम् ञ # 



..साद्दिव्यदर्षरम् } .. 

भरकोया दिधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथाश९८ब 
\ तत्र] । । ५ 

याव्रादिनिरताऽन्योढ्ा कुलटा गलितबपा १०९ [भ] 

यघा। 

“खासी .निःखसितेऽप्यसूयति मनोजिघ्रः सपन्नौजनः 
` शव्रूरिङ्गितदैवतं नवनयोरौहालिद्ो यातरः ! 
तदृदूरादयमच्नलिः किमधुना दग्मद्भिमावेन ते 

वैदग्धौमधुर ! प्रबन्धरसिक! व्यर्थोवमतर खम; ॥ (म) 

अत्र दि ममं परिणेताऽत्राच्छादनादिदाढतवा खास्छेव 
नतु वल्लभः त्वन्तु वैदग्धोमधुरत्वेन प्रवन्दरसिकतया च मस्य 

(च) कन्यका भनातोदाडा, खन्धा लनातौपयमा त्यमरः ।. 

(भ) पत्तोदामाद तवेति! तत. तयोर्मध्ये यातादिनिरता यात्रा उच् 

खवः इत्यादिषु निरता च्ासक्ता कुलटा व्यसिचारि्णै, गखिता गता वप्रा लच्वाः 

यस्यास्तधामूता, भरन्योदृा परीद्ा कथ्यते इति शेष; 1. . 

(स) उदाष्टरति खासौति। निःखखितेऽपि निःक्राखपरित्यागीऽपि खासी 

श्पसूयत्ति-श्रसुयां करोति, इयं प्ररपुरूषाप्राप्ताम निःखस्ितौति चुद्धया इति भावः+ 

सपव्रौ्ञनः मनीजिषघ्रः सनसि किं मया क्रियते इति पय्येवेच्ते इति मावः ६ 

भूः इद्ितस्य दद्रतख भावस्य, दद्धं हवती जाव इत्यमरः । दैवतम् 

अधिष्टाचौ टेवीयधः। यातरः याटश्रश्रदेदराणं पतः नयनयी;ः नेत्रयोः 

दहा चेटा कटाच्तविच्तेपादिकसिव्ययैः तां लिडन्तौति तथोक्ताः नैवेडिन्तानां 

बोदुग.इत्यधः 1. दे वैदग्धौमषर ! वैदण््वा चातुयेख मरः मनोहरः तत्- 

सष्बदधौ। द प्रबन्धरसिक } प्रवन्धः सुरतवष्यापारः तत्र रिकः निषणः तत्- 

खच्वेडौ । तत् तष्ात् उक्तात् भन्तरायादिव्ययेः दूरात् यम् अञ्ञचिः रचितः 

ध अधुना तै. तव रमद्धिभादेन कटाचपातेनेवयधः किम्? भद्रः 

4 भा्ितैःव भयं अमः व्यधेः; विफलः, न अ्टमिदानीं तव् सनीरधः 

(न ) नस्त रोति भावः भादू खविक्रौडिते हत्तम् ̂  - 
र्ध न ४. 



तीयः पचछ रेट्: । ट 

वललभोऽमीत्यादिव्यश्चायंबयादस्याः परनायकविपया रतिः 
प्रतीयते। | 

कन्या त्रजातोपथमा सलज्जा नवयीवना ॥११०॥ 
रस्याय पितराद्यायत्तलात् परकौवात्वम् । यथा मालतीी- 

साघवादौ मालवत्यादिः। 

धोरा कलाप्रगल् भा खाद्षेष्या सासान्यनायिका। 

निंग्णानपिनदेष्टिन रज्यति ग् रश्ष्वपि। 

वित्तमाढं समालोक्य सा राग दशयेद् वहिः ॥ 
काममङ्गीक्लतमपि परिक णधनं नरम् | 
मावा निण्क्रामयेदेषा पुनः सनधानकाङ्गया ॥ [य] 

तस्करः पण्डका मूर्खाः सुखप्राप्घनास्तथा । ` 
लिद्धिनग्छद्चकामादया चासां प्रायेण वल्लभाः ॥ 

एषापि मदनायत्ता क्रापि सल्यानुरामिणौ । 

रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां सुदल भस् ॥११९॥ 
पर्डुकौ वातरोगपण्ड़ादिः। रन्न प्रच्छ ये कामयन्ते तं 

छननकामाः। तत्र रागद्धीना ण्या नटकमेलकादौ मदन- 

मच्लर्यीदिः ! रक्ता यथा सच्छकटिकादौ वसन्तसेनादिः! 

सुन । 

अवस्याभिर्भवन्ष्टावैताः पोडगमेदिताः। 

(य) साधारणं प्रसौति धीरेत्ति। सचा र्र्वनौतादिषु प्रमदा 

प्रवीण | वित्तमाद' केदलं घनं नतु गुरदिक्लसिति भावः! रामम् र 

सयम्। निपष्ठासचेत् ग्टद्ात् वदधिषारवेव् । 



६९ , खादित्यदर्पणम्। 

सखाधीनथटं का तदत् खर्डिताऽथाभिसारिका ॥ 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितभरटका। 
अन्या वासकसज्जा स्यादिरहोत्करिढिता तथा ११२ 

। तत । 

कान्तो रतिग् गाकछछष्टो न जहाति यदन्तिकम् । 

विचिचविभसमासक्ता सा खात् खाधीनमद का ११२ 
यथा “च्रस्माकं सखि ! वाससी” इत्यादि । 

घाप्व॑सेति प्रियो यस्याः अन्यसम्भोगविद्धितः । 

सा खण्डितेति कथिता धीरैरौर््याकषायिता ११४ 

। यथा ^तदवितथमवादरीरियादि" । 

अभिसारयते कान्तं या मन्य्रधवशंवदा । 

स्यं वाऽभिसरलेषा धौरेसक्ताऽभिसारिका ११५ 
क्रमाद् यघा। 

“न च मेऽवगच्छति यघा लघुतां 

करुणां यथा च कुरते स मयि। 

निपुणं तथैनसवगस्य वदेः 

अभिद्रूति काचिदिति सन्दिदिभ" ॥ (र) 

“उत्चिष करकह्णदयसमिदं वद्धा दृट् मेखला 

(र) लवषेति। काचित् प्रमदा प्षमिदूति दूतौससौपे वधा खु सतु्रिय 
ति शेषः सै मस लतां न च अवगच्छति तुष्यते, यधा च मयि कस्णां दयां 

ऊर्ते तछा भवगम्य एनं सप्पतिं वदेः इति.निपुणं यथा तथा उन्दिदिये खन्दि- ` 

ट्म्। भमिताचराहतत, प्रनिताचरा उनषतैः दवितेवि तद्वदयात् (. 



ठदतौयः परिच्छेदः) [१ ९१ 

येन प्रतिपादिता सुखर्वोसेद्धौरवोमेकता । 
च्रारव्धं रभमान्यया प्रियसखि! त्रतीडायिसासेत्सते 
च ण्डात्तस्तिमिरावगुखनपयन्नेपं विधत्ते विधुः” ॥ (ल) 

संलोना खेषु गातेषु मृकीक्ततविभूषंगा । 
अवगुरनसंवीता कुलजाऽभिसरेत् यदि ॥ 
विचिचोञ्ज्लबैशा तु व॑लन्रुपरनिखनां । 
प्रमोदस्मेरवदना शद् वैण्याऽभिसरत् यंदि ॥ 
मटस्छलितसंलापा विभरमोत्पुल्ललोचना । 
आविधगतिसच्चारा ख्यात् प्रष्याऽसिसरैर यदि ११९ 

तत्ाये “^उत्चिप्मित्यादि” #1 अ्नन्ययोरुूह्यसुंदटाचरः 

णम् । प्रसद्गादभिसारखानानि कथ्यन्ते (व)! 

(ख) उंतृणिप्रमि्यादि। पै प्रियसखं! दर्द करकदणडयम् छन् 

तितम् उतृच्तिप्य परिष्धितं, रण्नंमा भूदिति सर्वत वोन्णम । मेखला रथन. 

ददे" वड़ा, यवन सुष्ठरवीः स्तोः मन्नीरयोः नृपृरयोः मूकता प्रतिपादिता, 

ष्य" सया रभसात् उच्ताखात् क्रौडाभिखारो्सवे भारं सति चेष्टाः भनि 

निष्ुरत्वादिति भावः विधुः चन्द्रः तिर्मिरकेव अवरगुरढनपटः तप्य पपम् श्प 

सारदमिन्यथेः विधत्ते कतोतीध्ययेः, मूदेनभिनतमामावा मम सषा इन्रः 

दयात् संवे वैफंल्य' जातमिति भावः। श्वादूखविक्रौटितं हत्तस्। 

# तत यधा प्िप्याभिसारिका। 

नताम्दलाक्त' दथननसंक्तट् द्यन्ते टी 

` धोरौ पाष्ितरिसतं रैतुष्धीनं एमन्ती। 

स्धानस्थानद्डदितपददिन्ाममाभ्ासमामा 

यनासदे दखुति कुटिकं नभितोरेरनितम्डम्" 

्ारतपूर्योऽप्येप पाठः प्रठतातुपयोरिवादधः क्तः; 

(व) सेषीनेति। सषु नातु खुषटीमा पतिमड्दिरमरोटलदः, सृक्क 

निःशब्दोष्षते विपषं यदा ताटषौ, पदयुखनसंशोता हतादगष्ठमा, एष्टा 



९४ ` कषादित्यदंपणंम् । 

मालयंच्च श्मशानच् नदयादौनां तटी तंघा ॥ 
एवं क्रताभिसारंणा पुंख्चलीनां विनोदने । 

स्थानान्यष्टौ तथां ष्वान्तच्छत्तेषु कंचिदाश्रयः ॥ 
चाटुकारमपि [श प्राणनां रोषीर्दपांस्य या । 
परश्चात्तापमवाप्रोतिं कलहान्तरिता तु सा ॥११७ 

चथा ममं तातपादानाम् । । 

, “नो चाटुखवणं क्तेतं न चे दशां इासोऽन्तिके वीसितः 
कान्तस्य प्रियेतवे निजसखौवा चोऽपि दूरौक्तताः 1 
पादान्ते विनिपत्य तत॑च्तणमसौ गच्छन्षया सट्या 

` पारिभ्यामवरुष्यं दन्त } सहसा कण्ठ वायं नापितः \ (ष) 

प्रियः क्लापि सद्धैतं यस्या नायाति सच्चिधिनरं । 

कृलीनेनयधः, ` वलतुप्ररनिखंना बेलन् उदच्छन् नूपरयोः निखेनो यस्याः दा, 

प्रमीदटेन भ्रानन्देन सरं विकसत् वदनं यखास्ताटश्ौ, मदेन स्वेलितः भन्यधामूतः 

` संलापो यस्याः सा, विरमेण विलारेन उतने लोचने यस्याः तथोक्गा, 

श्वाविड़ा गतिः यदं तटः सद्चारः यखाः च्वलद्तिरिवर्थः, प्रेष्या दूतौ) 

: (थ) चाटुकार प्रियकरेम्। 

(ष) नीष्तिं।. रोषात् ` पतिं निरा्य पश्वात्तापघुतायाः सखवजनं 

प्र्ेक्तिः। भूदेया मन्देवुंडया मघा चटु्रवणं तीषामोदवचनं नो युतं प्रिय 

सेति शैषः, अन्तिके समीपे हारः ्रियेय मतोषष्ाय' दत्त इति ओषः, टथा 

चद्तुषान च वौचितः टः) कान्त प्रियदहेतवे पियाचरकाथः निजदखौनां 

वाचोऽपि भनुनयवचनान्यपि दूगैङ्ताः म गुता इत्ययः। ततेचश्ं तखिन् 

चे पादाने मम चरपतले विनिपय गच्छन् भ्रखौ सतुप्रियः अवरुष्य पाष्या | 

कण्ठे कथ' म अर्पितः न तः ? भ्रादू॑खविक्रीडतं ठतम् । 



ठतौयः परिच्छद्: 1 रपर 

विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता स 
यथा। 

“उत्तिष्ठ दूति ! यामो यामो वातस्तघापि नायातः। 
याऽतःपररमपि जौवेन्नौदितना्ो भदरैत् तस्याः ॥ ( ई ) 

नानाकाब्यवशाद् यखा दूरदेशं मतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखार्ता भवेत् प्रोषितभटका ॥११९॥ 

नि यथा। 
धतं जानोयाः परिमितकथां जौवितं मे दितीयं 
दूरोभरूते मयि सदचरे चक्तवाकौमिवैकाम् । 
गाठ्ोकग्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु वासां 

लातां मन्ये शिशरमधितां पद्चिनीं वान्वरूपाम्” ५ (त्त) 

कुरूते मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मनि । 

(सख) प्रियष्रति। विण्रलया प्रतारिता) श्रन्यत् स्व सखटम्। 

(ह) उत्तिष्ठेति । हे दूति ! उत्तिष्ठ, यामः गच्रामः गसिति ओषः, 

यामः प्रर; हो यामप्रहरौ उमाविव्यमरः। यातः गतः, रथधापिन भायातः 

भारतः अतःपरम् अनन्तरम् भपिया नारौ नौदैत् तष्याः नायाः नौदितनाधः 

प्रारेगरः भवेत् खष््तिशेषः। श्रार्प्वाहत्त, यखाः प्रथमे पादे एद्भ् मादासदा 

द्रतौयेऽपि ष्टादश् रितौये पर्तदथ चतु्धञे साति छद्दष्ठात्) 

(च) तामिति! मेघं प्रति यद्व वियोगिनः छकिरियम्। परिभित 

कथां मितभापिष्प तै मम हितौयं नीवितं प्रापसूतां सयिरुहदटे दूरी 

दूस्वर्सिनि एक्षाम् एकान चक्रवाङौनिव स्थितं तां मवद दानोयाः 

रवगस्क । यदि छिखिदाकारेखदस्यं र्ते तदपि गागा शटितम्य- 

मित्याह, गुरुषु विरदनष्तूस॒ एषु दिवचेषु गष्डतृमु गादोत्कष्छाम् खन्त्कण्टादी 

, वाहामप्रौटां ता भििरमदितां िस्शथोपिवाम् पत्ए्द अन्पष्प) दिर्तादयदां 

दिषीकामिवदः पनी या क्मदिनीनिव जातां सनदे खलश्वानि। मन्दा 

नाद") सन्दाकानाष्दुधिरछनरर्म कनौ तौ गयुग्लम् शति ठहहस्मन् | 



९६ -सदिव्यदपणम् । ` 

सातु वासकसज्जा सखादहिदितप्रियसङ्गमा.१२०[क. 

यथा राघवानन्दानां नारके। 

` शविद्ूरे केयुरे करु वारयुे रतरवलयैः 

अलं गुर्वीं ग्रौवाभरणलतिक्ेयं किमनया। 

: नवासेकामैकावलिमयि ! मवि लं विर्चवेः. 

। : ज पथ्यं नैपथ्यं बडुतरमनङ्गोत्सवविधो” ॥ ( ख ) 

त्रागन्तु छतचित्तोऽपि देव्रान्नाथाति यल्ियः । 
तदनागमदुःखार्ता चिरहोत्कख्ठिता तु सा ॥१२९॥ 

धकं चदः प्रियया कवाचिदघवा सख्या समोदैनितः 
किंवा कारणगोरवं किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभः। 

इत्यालोच्य सगौ दभा करतले विन्यस्य वद्धाच्वुजं 
दौषं निःश्वसितं चिरं च सदितं दिप्ताञ्च पुप्यस्लजः” ५ (ग) 

(ङ) कुस्ते षति। यद्या; वासवेश्मनि शय्याररहे भच्विते सण्डनं कुरते 

वासखग्हं सच्जयिवा सयं मच्डनादि करोति सा विदितः चावः प्रियचङ्मः , 

यया तादी सतौ वासुकसन्ना खात् । | 

(ख) विदूरे एति! केयूर करभूषयविशेपौ विदूर द्ूरब्चिनी जरु, 
करयुगे रवरवलयेः भ्रं न काय्यनिवय;, धवं ग्रौवामरण्लतिका मुर्वौ भति- 
महतौ अनया किम् ? भयि खखि ! त्वं मथि नवाम् एडां केवलान् एकावीं 

विरचवेः विरचितां कुर, शनङ्गत्सवविषौ कासोव्छव्यापारे बहतर नैपष्वम् 

श्रद्ध न पथ्वंन दितकरम्। गिखरिणौहत्तस्।. 

„ (ग) किमिति। कयाचित् च्रपरया इत्यधेः प्रियया किं ज्ः, श्रथवा 

मसत खख्या दूत्या छदेकितः विरक्नौकतः, किंवा कारपभौरवं प्रयौजनविदेषः 

अर्तोति ओषः, यत् यैन अदय वच्वभः प्रियः न भ्रागतः? दति भाचोच्य खगौटश्य 

हरिपा्या करतदे वक्रं वदननेवाद्ृजं. तिन्यख दौ यथा तथा निःदसितं. 
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इति साष्टाविंशतिशत- 
सुत्तममध्यमाधमखरूपतः । 
चतुरधिकाशौतियुतं 
शतत्रयं नायिकासेदानां स्यात् ॥ १२२॥ 

इह च “परस्तियौ कन्यकोटु सद्धंतात् पूर्व विरद्ोत्- 
कर्ठिते पश्चादिदूषकादिना सदहाभिसरन्द्ावभिसारिके कुतो- 
ऽपि सषद्धेतितखानमप्रापे नायके विप्रलब्ध इति तपवस्यैवा- 
नयोरखापीनप्रिययोरवग्यान्तरायोगात्"” इति कथित् 

क्र चिद्न्योन्यसाङ्व्यमासां लच्येषु श्यते १२२ [घ 
यथा! 

मन खलु वयममुष्य दानयोग्याः 

पिवति च पाति च यासकौ रदस्त्वाम् । 
विट! विटपममुं ददख तस्यै 

भवति यतः सदृश्योखिराव योगः ॥ (ङ) 

तव कितव ! किमादितेहेया नः चितिरुदपल्नवपुष्य कणं पूरैः! 

विर बहदपं सुदित, पपखनः कुमुमदामानि विता: परिष्वश्ाथ । शादटूल- 

विक्रडितं हत्तम् 1 ठ 

(घ) भन्योन्यन्रारयः परस्रमेनम्। 

(डः) नेति। वटि! धर्प! वयम् अप्नध् विटय दागरीम्याः 

दानदादाि न खनुभेद, या पठकये फान्तारष्ः विन्नने दं पिबति षन्तो 

व्यथः, पाति र्घति परिचरति चेश्ययेः, व्ये स्स दिटपं ष्पदण्दशं शां 

ददष्, यत; दानतत् सटथोयुययौदिराय योगः स्ष्दोष्ठनं भव्ति! एषि. 

तायाहस्षम्, भथुजिन युगरेफतो यकारो यितु मजा सरयाद पुखि्व्ति 

वद्घश्शात्। 
(ष) तेवेति। रै क्तिवि! पूष) नः सुषदा रिदं भाहि, 

€. 



हः. . साहित्यदर्पणम् 
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ननु चनविदितैर्भवद्न्यसी कि रथरिपूरितभेव कारयुग्मम् ! (च) 

ति गदितवती रुषा जघान | 
स्फुरितमनोरमपच्छकै सरेण । 

खव णनियसितेन कान्तमन्या 

।  सममसितास्ुरुडेख चन्लुषा च ॥ (छ) 

द्यं डं. वक्रोक्या परुषवचनेन ` नर्णीत्पलताडनेन च 

` क्षीरमष्यताऽघौरमध्यताऽधीरप्रगल्मताभिः सद्धीरण। एव- 

प्नन्यतापि च्यम् । 

त्राः अ्रप्यस्स्यासता नक्ता दवस्लरश्चङ्कया ॥१२४॥ 

८. ता नायिकाः! श्रधासामलद्काराः। । 

यीवने सत्चजास्तासासष्टाविंशतिसं ख काः | 
अलङ्गारासतच भावहावदैलास्तयोऽङ्गजाः ॥ 
शोभा कान्तिश्च दौ्तिश्च माघुव्वद्ध प्रगल्भता । 
> 09. > 0 न > 

अंदाय्ये धं य्यभिलेते सप्रव स्युरयलजाः | 

, लौ लाविंलासी विच्छिततिर्विव्वोकः किलकिञ्चितम् 

१ ~+ 

> दत्तैः चितिरुढख इलस्य परह्लवपुष्पारयैव कर्थपूराः कणभूषयानि तैः किम् ? 
ननु भोः जनविदितैः जनानां विक्नातै; भवदृव्यलौकैः तवाप्रियैः क्पयुम्छ 

यरो तयुगे .मसैति -ेषः विस्परिपूरितमेवं रतः सथानाभावात् कण्पूराधपुष्य 

पष्ठददानं निरर्थकमेवेति भावः 1. पुषिताग्राहत्तम्) 

¡¦ (ह) शतौति। श्यः गदितवतौ भनया दाभमिनौ रुषा. द्धौपेन स्फुरितेन 

मनोरमाः पर्जाणयेव केखराः किञ्चल्काः. यस्य -तादओेन, यवश्नियसितेन कर 

्िंतेनःभ्राकर्णीयतेन -ख, भ्रसितास्वुरदेण नौलीत्यलैन वद्तुषा. च समं.कान्त 

जघान भादडतवतौ इस्तस्थितनौलोत्यलैन कटाचेणय च ताड्यामाचेलयवःः 

. पृयत्राखाटत्म्। "4 
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` भोद्ायितं क्ुष्रभितं विभ्रमो ललितं मदः | 
विक्लतं तपनं सीग्धय' विचेपश्च कुतूहलम् ॥ ` 
हसितं चकितं क्षेलिरिव्वष्टद शसंख्यकाः । 

 खभाषजाञ्च भावाय दश पुंसां मवन्त्यपि॥१२५॥ 
पूर्वे भावादयो देथान्ता दशर नायक्तानाम्पि सम्भवन्ति 

किन्तु सदेऽप्यसौ नायिकासित एव दिच्छित्तिविदेषं (छ) 

पुष्णन्ति! तत्र भादः। 

| निविकारात्के चित्ते मावः प्रथमविक्रिया १२६९ 
~ चि 

- जन्मतः प्रति विदिकारे मनसि उदृदुदमल्तो विकारो 

सावः, 

। वधा । 

“सएव सुरभिः कालः खएव सन्रवानिलः। 

सैडेयमवला किन्तु सनोऽन्यदिवे दश्यते ¢ (ख ) 

चरथस्ावः। । 

भ्मवाद्वकार्स्तु सम्यच्छाप्रक्ाशकः। 

माव एवाल्पसंलच्चविकारो हाव उच्यते१२७ [ट 

(उ) सीने एति। सष्दनाः उष्दगुण्ाताः स्वाभाविका पवद; पस 

एनसः प्रसीरथोभादनसा घमो द्रव्यद्रः] ,चसद्रा; भरोगोव्पप्राः1 श्यनः 

पारुषदाः रैखर्भिङा दृश्यः । विच्कितिदिरेषं दैखितराति्रम्। 

(भः) भावमाह निर्िदधाराकङे सदितते शिपि मरि स्मदि 

विकारः भादः) 

(ख) ख्द्ाषएरति यदेति ख रदेति) रोउनादिमादाव् समरः रच्प्य- 

स्य शद्ि साग! 



त 
4 

१०० -सादित्यदरपणम्। : 

 यथा1' 

“विदग्ठती शैलदुताऽपि मावमद्धः सछुरदालकदम्बकव्वैः। ` 
साचौकषता चासतरेण तस्थौ मुखेन पथयस्तरविलो चनेन? ॥ (ट) 

` अ्रधदहेला। | 

इेलाल्यन्तसमालच्यवि कारः स्यात् स एव च ॥ १२८ 

सएव भावं एवं । यथां] 
तदह से भत्ति पत्ता बदर सबव्वङ्गविभममा सश्रला। 

संसद्श्रसुदमावा होड चिरं जइ सही णम्पि॥ (ड) 

अथ गोभा। 

रुपयीवनलालिलयभो गावौरङ्भूषणम् | ` 
शोभा प्रोक्ता  , ॥ १२६॥[ट| 

(ट) वमाह यूनेतादौति। भल्प' ` संलच्यः विकारो यस तादशो 

भादः हाव उच्यते। 

(ठ) खउदाष्रति विहखतीति । शैलसुता पार्वती भपिस्फ्,रतः विकमतः 
बालकदम्बात् दूषटूनानितैः विकसिताभिनवकदस्वसटवैरिनेधेः दवैः रवयवैः 

भावं रल्याख्यं विह्णौ व्यञ्चयन्तौ पय्यस्तविलोवनेन व्रान्तनैतेण अतएव 

्वासतरेण अतिमनीषद्रेख सुखेन साचौरहता - ईषत् वक्रौकछताः सुतौ तखौ। 

उपनातिहत्तम् । 

(ड) डेखासुदाषरति वह षति! तधा तखा भटिति प्रत्ता वध्वाः स्वाद्धि- 

विसमा; सकलाः ।' संगयितसुरधभावा भवति विर यथा सखीनामपीति 

संस्छतत् । श्रखा्ः) तखाः वध्वाः नवोद़ायाः बालायाः भटितिः सदसा 

खकलाः समग्राः स्वाद्धिषु दिषमाः विलासाः प्रदत्ताः सञ्ञाताः, यथा सखीनां 

सहचरौणामपि किमन्येषामिल्यपिशब्दाधः. चिरं संशयितसुग्धभावा सन्दिग्ध 

शवा सवति। 
५ [= | नने (॥ न = 1 । अ 

"(द ) ओभासाद्र. स्पेति। लाबिव्यं खौन्दव्ये, वितं विषु सुन्दर 

निवमरः)... । 
= 



उतोयः परिच्छेदः ` १६०६१ 

तन यःवनभशोभा | 
शश्रसन्भृतं मण्डनमद्यष्टेरनाखवाख्यं करयं मदम्ब 1 ` 

कामस्य परष्यव्यतिरिक्मस्तं चाल्पात् परं साव वव; प्रपेदे५(क) 

एवमन्यत्रापि! 

श्रध कान्तिः । , 

सेव कान्तिर्मन्सधाप्यायिता युतिः ॥ २३० ॥[त] 
मर्रघोश्ेषणातिविस्ती णंग्योमेव कान्तिसचते। यधा 4 

“मेन्रे खद्धनगच्छने द्रत्वादि । 
रथ रौतिः। 

कान्तिरेवातिविसोर्ण दौधिरिलभिधीयते॥ १२२१५ 

यधा मस चन्द्रकलानामनारिकायां चन्द्रकलावरनस्। 
नतास्णखस्य विलासः समधिकलावश्छसम्पदटो टासः। 

घरखितलस्याभरणं युवलनमनसो वशीकरणम्” ए (थ ) 

भध मायम् । 

सर्वावस्थाविशेषेषु माध व्यं रमणीयता ॥ १३२॥ 

(ष) उदाषटरति भसश्रृतमिति। श्रध भैश्रदादननरं सा पर्वत 

भटेयदटः भसमतन् भनाष्टतं सरन भूषणम्, भनाखवास्यम् भाखुदाख्यारस्ति 

विना सुरापानसित्यथः मेदस सत्तताय।ः करणं साधम, कासन्य मदनस्य 

पष्पव्यातिरिक्ं पषर्भिद्ेभस्ते, वाच्यात् परं वपः रौदनमिव्यपः प्रपेदे ५१। श्प 

शातितम् ¦ । 

(त) कान्तिनाषं सैवेति! रेव श्टोमैव मदेन कानेन भाध्दायिता 

यिता यतिः यस्दाः तधामूता कान्तिरष्यते एति गरः! 

(ध) दीरि्ठदाषरति ताख््यस्येतति! सारष्टसय सौमनस्य टिषासः 

स्प प्यं ससधिकं यत् खावण्दः त्व खन्पट् तसाः प्सः इख दिष्कार पष्टः 
(नी चरद्तिखख एयिन्वाः भार्यम् ष्डटारः) तषा युदा एष नगाः देए मनृरः 

हि्स्य वसोकरपम् । भाप्पाघपन्। ्. 



१० ` ; सादहिल्दपणम्। 

~  यवा। 

“सरयिजमतुविद्रं गैवलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिमोंशोलंच् लच्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वौ 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्लतोनाम्* 1 (द). 

` अघ प्रगस्मता। 

निःसाध्वसच्छं प्रागल्भ्यम् ॥ १३२ ॥ [धि] 

यथा । भ 

“समासाः समाष्ेषैयुम्बिताशरुस्बनैरपि }. 

दष्टा दंशने; कान्तं दासौ ङुवन्ति योषितः” ॥ (न) 

श्रध ग्रौदायम्। 

चदा विनयः सदए ॥ १३४ ॥ [प 

(ङ ) माध्ये्चदाइरति - खरस्जिभिति' शैवेन अनुविं सुङ्गतमपिः 
खरसिजं रम्य' मनोषरं, हिमां शोचन््रय ल्म कलङ्ः मलिनमपि लद चयं , 
सनौति दिक्लारबति, इयं तन्तौ लग्ाद्भी श्कृन्ला वल्कलेन हतचत्कवाऽपिः 

भवधिकमनोक्ता भतिसनोदहारिणौ। दि तधादधि मधराणम् शातौनां किलिदः 

मरनं भूषणं न मवति? रपि तु सर्वमेव वस्तु इ्ययेः। सालिनोहत्तम् | 

(ध) प्रागरभ्यमादह निःखास्नरवत्मिति। ` निःसाघ्वरुद निर्भौकिलम् 

श्रसडुचितलमिति यावत् प्रागर्य' प्रौद्लनिवधेः । 
(न) उदाद्रति खमा््चि्टा इति । योषितः नाचः सुमा्ि्ाः खमा: 

छिद्विताः कानतेनेति स्व॑व्र योज्यम् । उमापते: समाखिङ्कनेः चुम्बितः ` पुम्बनेः 

दष्टा दंशनैः कानत प्रियं दासौक्र्वन्ति भौनौकर्वन्ि इत्यः । पष्वादकः 

छतं, युनोगरतु्वतो यैन पध्वावक्र प्रकौत्तितम् । 
(प). भौदगय्यमाह भौदाययसिति। सुवंदा सर्वखिन् श्राय - विनयः 

गसरता धि्ासार इति यावव् 1 . - | 
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भन त्रे परषां गिरं वितते न भ्चूयुगं भङ्करं , 

नोत्तंसं चिपति चिती यवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि । 
, कान्ता गर्भग्टे गवाच्तविवरव्यापारिताच्या वद्धिः 

` सख्या वक्तामभिप्रवच्छति परं पथथखुखी लोचने 1 ( फ) 

अथ चेयम् । | 

सुक्तात्मश्ाघना ध्यं सनोहत्तिरचच्चला १२५[ब] 
। , यथा। 

“ज्वलतु गगने रातौ रात वखण्डकलः शशौ 

ददतु मदनः किंवा ख्त्योः'परेण विघास्यति। 

ममतु दयितः ञ्ञाष्यस्ताते जनन्यमलान्वयत 

कुलममलिनं न त्वेवायं जनोन च जौवितम् ५ (म) 

(फं) उद्ाडरति नेति। खा कान्ताम सम पागखि मपर स्फ 
ग्यकतेऽपि परुषां ककश्रां गिरं वाचं नव्रूते, स.वुगं भुर कुटिलं न वितनु 

न करोति, तधा यवणतः कर्णणाभ्यान् उत्तम् भवतम छर्यभुपपमिन्यः दितौ 

धरखछां न चिपत्ति, परं केवलं गभग्ट्हे ग्टडान्तरे खिताद्रति वेषः विः 

गदाचविवरेप व्यापारिते भरन्र्णहे धालिते भचिणौी ययातादट्श्याः चच्छाः 

वक्रं वदनमभि भभितत्य शयथे; पयटृणणौः भरवरपूं लोचने प्रयच्छति पातयत 

त्यैः। शाटूःलविक्रौदि्तं हत्तम् । 
(व) चैय्यनाष्सुकेति। सुकला त्यक्ता मातद्वाघना वन्यां नाट अच 

खा चपला मनोः पैच्यम् । 
„ (भ) उदाषटरति ज्शतु श्ति। रादौ राद प्रतिरात रगने श्खकूटके्ः 

पूष ष्त्यधेः भौ ज्वचतु पग्रिवत् किरणान् वित्तार्यतु इष्यः, सदयः कामः 

टतु सघ्ीकरोतु, च््यौः परेप किंदा दिषासछति करिष्यति रदुपष्छन्तदिषागलेद् 

तरू चरमसौसेति भावः, सतु दयितः पतिः सातद्द्नाष्यः पयय भमि 

मत व्ययः मन्यत माननीय व्ययः, केचित्त ममतु दातः पिता दिवः एियः 

द्मष्यदेव्वये शति प्ये विहाय व्याचकुः। जननीडाता सरटानया दिष्रड- 

रभा, कलं ानिङदनिववंः भमदिनं कषद र्वम्, भयं लनः. + {1 



१०४ ` : सादहिलदपयम्।; 

| श्रयं सौली। . ` 9 

अङ्धवगैरलदगरैः प्रेमभिर्व चनैरपि । 
प्रीतिप्रयोजितैर्लीलां प्रिवस्यानुक्ततिं विदुः॥१२६॥ 

यथा। . | | 
“खणालव्यालवलया बेणीवन्धकपर्दिनी । | 
हरानुकारिणौ पातु लोलया पावती जगत् ॥ (म) 

श्रथ विलासः। ` | 

यानखानासनारौनां सुखनेवादिकर्मणाम् । 
विशेषस्तु विलासःस्यादिष्टसन्दशथंनादिना१२०य] 

 धथा। 
“श्रत्रान्तरे किमपि वाणिभवातिहत्त- 

बेचित्यसुल्नसितविश्नममायताश्याः । 

तदुभूरिसाखिकविकारमपास्ततैथम् 

श्राचायकं विजयि मान्मथमाविरासीत्” ॥ (र) 

तुएवम सिरः गौवितव्वै न स्थिरमिति शेषः, भतः-भस्यिरखं रहस लौोवनख 

व ते पिदटमाटभततकलानि न कलङ्धिष्यासौति भावः। इरिथौठतं, ग 
खमरमला गाः षड्तेदै वैरिणौ सतेति तलात् 1 

(म) लौलामुटाषरति रुणारति। पार्षतौ रसणालमेवे' ष्यालः पत्रः 

घलयं यसाः ता्ट्ौ, वेौर्व्षः कैमरा एव कपः नंटानूटः तच्छाविनौः 
अतएव खौलया हरय शमनः भतुकारिणो सतौ जगत् पातु रचत । 

_.(ब) विलाखमाइ वानेति। ` इटखं प्रियसख सेन्दशंनादिना सीमं गमनं 

स्थाने खिति; भासनम् रपवेशनं ,ततप्रश्तौनां तधा सुखनेनादिकंसखां रिगेषसतु 

वेचिव्रगन्तु विखासः खात् । 4 

, (रु) उदाहरति , भरतेति. माणवाः भावं दध्वती भाषर्वयं सधयुः 

खद्ोसनोषे, तदेनमिदम् ।. , भत जिन् -भन्तरे ̀ भवर -भामता्या दी 
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प्रय विच्छित्तिः। 

स्तोकाऽप्याकल्परचना 

विच्छित्तिः कान्तिपोषहयत् ॥ १३८ ॥ [ल] 
यथा। . | 

“सच्छाम्धःस्रपनविधौ तमङ्गमोद्ः 

ताम्बूलद्युतिविशदो विलासिनौनपम्। 
वासस्तु प्रतलुविविक्रमस््वितीयान् | 

्राकल्पो यटि कुसुमेषुणा न शुन्यः॥ (व) 

श्रथ विव्वोकः। । 

विव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीषटेऽप्यनादरः १३९] 

नेवायाः साखव्वाः किमपि भनिर्दिटमिग्य्यः वाचां विभवं सामर्प्पम् सतिहत्तम् 

श्वतिक्नान्तं वचित यस्य तथोक्तम् दवचनीयवैविवामिव्य्धः, उद्ठसिताः एकटिताः 

. विचमाः विलासविश्रेपाः यते तारं, भूरयः वद्वः साखिकार्नां प्तश्मस्वेटादटीनां 

विकाराः यिन् तथाभूतम्, पातः निरस्तः चैय्यः यथात् तत् चैययवि्ंमस- 

सिन्यधेः, विनयि विलयमौलं सान्मघं मदनसस्वन्ि पादाययकम् पादाकमं . 

शिचाकाष्यसिव्य्यः भाविरासौन् प्रकटी वभूव । वसन्त्ति्ठकं टत्तस्। 

(ख) विच्छित्तिमाडई सीकतेति। भत्यापि कान्तिपोपरूत् शछान्तिपोयिष्ो 

आक्त्परचना मलद्गाररचना विच्छ्त्तिः। 8 

(व) उदटाष््रति खच्छंति। विलासिनीनां कामिनीनाम् श्ट्र न्वष्छे . 

विमले भभ्भसि खपनेन विष्ठीतं विशेषतः दालितम्, चोषः ताम्दूषटानां दुन 

रागेण विशदः निष्ठः तथा-वामः दसुनन्तु प्रतनु पष्प, तधा दिवि षएतं 

निसछललसिति याबत् दतौयान् एवं प्राय स्त्यः अाक्ख्पः मृपषम् मतु मत्तु 

भाषिकमिति भावः| यदि कुसुसेषुखा कामेन अन्धः न रद्ितः सार्कन्प शतिं 

भावः यत् किखिदाभरषमम्तु छिन तत् मदनग्यश्कं भदितुमतीति भादः 

प्रष्यसोदत्त", पयाथासिर्दलल्तरमाः प्रष्पटोयमिति वष्ठदपात् । 
(अ) दिव्वौकमाद पिवोक इति। पतियर्दे सष्टारातिश्येन ष्टे 

िवेःपि दस्तुनि विष्ये सनादरः यवः दिव्दोकः। । 



१०६ सादित्येदधैशम् 1 : 

धधा... 

"यासां सत्यपि सदुशुणानुसरणे टोषानुहसिः धरां 

याः प्राणान् वरमपयन्ति न पनः सम्पण्टष्टि' प्रिव) 

श्रत्यन्ताभिमतेरपि वस्तुनि विधि्थीसां निषिधालक 
तास्वेलोक्यविलंचणप्रकतयो वामाः प्रसौदन्तु ५ ॥ (घ) 

। श्रय किलकिचितम्। 

स्मितश्ष्कर्दित- ` 

हसिततासक्रोघश्रमादौनाम् । 
, साङ्य्यं किलकिल्चित- ... 

`. ` ममीष्टतमसङ्गमादिजादर्षात् ॥ १४०॥ [स] 
यधा] 

"पाखिरोधमविरोधितवाच्छ 

भतेनाश्च मधघरस्मितगभः। | 
फ्रासिनः-स्मकरुरते करभोरु 

हारि शुष्करुदितच्च सुखेऽपि” ॥ (इ) ` 

(ष) उदाहरति वाखामिति। सद्गुणानुखसये सत्यपि यासां माररा 

परा केवला दीषानुहस्तिः दीषग्रहणम् । याः वरं प्राणान् ` भ्रपचन्ति त्वलन्ति, 

भरिधे पयौ सम्पूखुष्टि' न पुनः भपंन्तौति शेषः । भव्यन्तािसते शरतिभिवेऽपि 
धस्तुनि विषये चाखां निषेषात्मकः षिषिःनमटूति व्याहार इत्ययः तेलोक्यख 
विलचपा प्रकतिर्याखां तधाषिघा; ताः वामाः प्रतिकूलवरत्तिनयः नाथय; ते तब 

प्रसौदन्तु प्रद्रा भवन्तु! प्रदर लविक्रौीडितं हस्तम् । ` । 

(ख) क्रिसकिखितमा दितेति। अभौषटतमस्य प्रियतमय सुष्मादि- 

जात् इर्षात् भानन्दात् द्ितख संदुहाखख शुष्कस्दितसख -अनय्रोदनस्य इसितख 

चास. भय क्रोधस्य मानख. असद -भ्रायासस्य एवमन्छस्य सासूयं सम्लनं 

खिवकिदितम् ।,, त 

(ह) उदाहरति पाप्िरोधमिति। करभीरः कान्ता मुख्ेऽपि भवि- 
रोषिता अविना वान्ा चत्र.तत् वधा तथा कामिनः. कात्तख पायिरोषं, 



ठतोयः परिच्छेदः! १०७ 

श्रध मोट्ायितम्। 

तन्नावभावित चित्ते वज्लभदख कथादिषु | 
 मोटावितसिति प्राहः क्षकण्ड्यनादि कम् १६१च 

- यथा। 
` “सुभग ! त्वत्कधारस्भे कणंकण्ृतिलालसा ! 

खल्नु्वदनाग्मोना सिनद्यङ्गानि साङ्गना” ॥ (क) 
। अथ क्ुटसितम्।. 

कैशस्तनाधराटीनां ग्रहे हर्णेऽपि सम्भमात् । 
प्राहः कुष्टमितं नाम शिरःकरविघ.ननम् १४२ [ख] 

| यथा। ि 
: “पल्लवो पमितिसास्यसपत्तं दष्टवत्वघरविस्वसमीष्टे । 

पयकूलि सरुजेव तसर्यास्तारलोलवलयेन करेण” ॥ (ग) 

स्वगा श्रदिस्सितख पाणेः रोषः भवरोधःतं, मधर सितं रदुखितः गभं 

यासां सचाविघाः भत्सनाश, तघा इरि मनोर ग्रष्ठस्दितष्ठ करोति! म्वाग- 

ताद, खाचता रनकषगर्मुसुणा न्रेति तह्टचप्णत्। | 

(उ) मोद्रायितमाषट सदिति! तस्य वष्ठमख मावः मादितः दिन्तिवः 

येन सादरे विके सनच्चि सति वद्तभस्य प्रिय कथादिषु कर्यङ्व्टुयना्दियं 
सोट्रायितनिति प्राष्ः। । 

(क) उदाष्रति सुभरीति। द सुभग! सा श्टना रासिभ तव 

खचायाः श्रास्मे मति कषकष्ूतिष्ालमा कणंर्टूयनपरा तदा द्दृ" ददन 

स्व भषोजं पड यस्टाः तथाभूता सतौ अद्राचि सिनति स्दाद्रमद् ङरोवीन्यदः। 

(ख) क्षटमितमाष् ङेसेति। सेमस्तनाध्रादीनां यदृ रप्रे ष्यं यानन्दे 

ऽपि भियसर्थादिति.भावः सुषपूमात् यत् िरःङरविपूमनं रोणड्तङ्यन तत् 

फुट्सित' परारुः) | । 

. (म) छदपएरति पनि! भभाटे ग्ियटतरेन या टपन्ितिः खप्पर 

तेन साग्दं षारश््र वख ऽपरं तत् पघरविष्द' दट्दति सति तस्स; कारिनः 



१०८ खादित्यद्षणम्। 

रघ विष्मः। 
९. = € 

त्वरया इषरागादेदयितागमनादिषु | 

अस्थाने भूप्रणदौनां विन्यासो विभ्रमो मतः १४२८ 

“्ुत्वाऽऽयान्तं वहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 

माकतेऽच्रनं हशोलीत्ता कपोते तिलकः कतः” ॥ (ड) 
। श्रध ललितम् । 

शुकुमारतयाऽङ्गानां विन्यासो ललितं भवेत् १४४[च 
- यथा। 

शगुरतरकलनूपुरातुनादट सललितनर्तितव्रामपादपद्मा । 

इतरदनतिलोलमादघाना पदमथ मन्मधमन्धरं जगाम” ॥ (क्) 

तारलोचम् भ्रतिचच्चलं सुखरमिव्यप्रः वलयं यस ताटशेन करेण. सेन सदनेव 

सपौडनेव पय्यक्ूलि परकरजितम् । भरषरदंयनोदते प्रवे बलयालद्कतेन पाणिना 

निकेतादिति भावः|. 
` (च) विथसमादड त्वरथेति.। दयितस्य प्रियसख भ्राग्रमनादिषु षरागषदैः 

चनन्दानुरागादेः तोः वरया भ्रसखाते श्रयोग्यखाने भूषणादौनां न्याः परि. 

घानमित्यधः वियमः मतः । 

(ङ) उदाषरति बुवेति। वद्धिः वाद्यरशे कान्तसायान्तं टा भवनास- 

निसूषया .अग्रेषितालडङ्रण्या कयाचित् भाले ललाटे भद्नं, टोः चद्चषोः 

लाचा अ्रलक्तकरागः, कपोले गर्डे तिलकः कछतञ्। 

`. (च) चवितमाइ मुढुमारतयेति 1. भृकुमादतया सुकोमखतया भरद्गानां 

विव्याखः विशेषय न्यासः विनेपः खित्" भवेत् । ` 

(ष्क) छदारति रर्विति। श्रय भनन्तरं सेति पदन्यादहायम् । रस ` 

तरः गम्भीरः कद्व. मधरास्फ. टः नपुरस्य भ्रनुनादः श्रलु्वनिः यिन् तत् यया 

रणकमलं यया तादौ, तधा इतरत् अ्रन्यत् दचिणभिव्य्ैः पदम् भनतिखीवं 

 नातिचपलं यया तचा ्रादषाना अपयन्तौ खतौ सन््धमन्यरं मदननङ् यषा, 

तृचा जगाम । ¢ 



तीयः परिच्छदः । १०९ 

श्रघध नदः! 

सदो विकारः सौभाग्यवौवनायवन्ेपजः १४५[ज] 
यथा 

न्मा गवमुहदह कपोलतत्ते चकास्ति 
दान्तखद्स्तलिखितः मम मघ्डरौति। 
प्रन्याऽपिकिंन खलु भाजनममीदभौनां 

वैरी न वेदवति वैपथुरन्तरायः ॥ (स) 

श्रध विष्ठातम्) 

घत्तव्यकालेऽम्यवचो त्रीडया विदतं मतम् १४६ [ञ्] 
यधा 

टूरागतेन कुलं ष्टा नोवाच सा मया कि्ित्। 
पथचन्ुणौ तु नयने तस्याः कधयास्वभृवतुः सरम् ॥ (ट) 

(श) सदसाङ सद ति! सौमाग्वयौवनादिना यः भव्ेप; गरदः 
तख; विकारः मदः । । 

(भक) उदाष्टर्ति सेति! कामपि सौभाग्यगव्वतीं प्रति ख्याचिदुक्किः। 

कान्तख प्रियस्य खर्सेन शिख्िता मछरी रवनाविभरेष त्यः, मम कपोतके 

चकालि राजते श्ति लले गवे माच न गवे ङुर् श्व्य्यः ¶त् यदिदैयो 

विपदः वेपथुः क्ष्यः दान्त्पशंलनितः सासिष्भावविदरेष यदः भमसरायः 

धितः स् मदति तदा भन्दा श्रपरापिनारौ टृटयौनां प्रियद्र्तदि्ठितमषरष्य- 
रौन मानने पावः न खलु रैव भवति किम् ? वख्नतिष्ठकं त्म् 1 । 

(ल) दिस्चतमाह वकृष्येति | चक्तन्यकाश्चै वच्वमाव॑सरेऽपिपढ्याङ्लदा 
शदः ङ्धनं विरतं मतम्) 

(ट) उदाष्टरति टूरागतेनेति।! दटूरागतैन नवा कुश्टष्टाष्ा दतु 

न उगाच, तुरिन्तु तष्याः पयदुरो श्रदुपूे न्ने सदे रदयाननग्हुः। 

स््ाप्वादचम् । 

१9 



१६०. साहित्यदपंणम् । . 

प्रथ तपनम् । 
9 [ पा) 

तपनं प्रियविच्छेदे स्मराषेशोववेषटितस् ॥१४अट] 

यधा मस। 

“श्वासान् सुञ्चति भूतले विलुठति तन््रागमालोकते 
दौ रोदिति विचतिपत्यत इतः चासां भुजावद्यैम् । 
किच प्राणसमान ! काङ्धितवतो खप्रंऽपि ते सङ्गमं 

निद्रां वाच्छति न प्रयच्छति एुनदग्धो विधिसवामपिः ॥ (ड) 

च्रघ मौग्धयम्। 

अन्ञानादिवि वा पृच्छा प्रतोतसखापि वस्तुनः | 

वल्लभस्य पुरः प्रोत्तं मग्ध तत्त्ववैदिभिः ४ 
यघा। 

क्ते मास्ते क्तवा रामे घन्ति केन प्ररोपिताः) 

(ठ) तपनस्मद्ट तपनमिति। प्रियविच्छेटैे कोन्तविरहे सति अरा 

वैभोलकचेष्टित' सरस कामय घः ध्रावेणः तेन उत्वम् उत्पन्न चटित व्यापा 

तपनम् । 

(ड) उदाष्टरति उखानिति। नायकं प्रति दूत्या उक्तिरियम् । रहे 

माणसखमान! सा तव कान्ता इति चध्यादाय्यै, आराखान् निःचासान् सचति 

स्यजति, भूतले घरण्यां विलुठति, तव नागे पन्यानम् श्रालीकते श्वलोकयति, 

दे रोदिति, भत तः इतत येः चानां विरुचीफामिवयैः चनावच्नरौं 
पाह तिक्षां विचिपति, कि ख्रेऽपिते तव सद्नमं काद्ि्तवतौ सतौ निदं 

वान्ति, पनः किन्ति दरो विषिःतां निद्रासपि न प्रयच्छतिन ददाति। 
श्रादटूखविक्रौीडित' ठत्तम्। 

(ठ) मौग्धय्रमाद्ध भक्वानादिवेति। प्रतौवख प्रसिद्वा त्रातापि 

बस्तुनः अन्नानादिवः वल्लभस्य प्रिव परः भ्रग्रतः या एच्छा जित्राडा तत् त्व 

सिः मौमग्ध परोक्षम् \ 



्तीधः परिच्छेदः । १११ 

नाध ! सत्कइणन्व स्त वेषां मुक्ताफलं फलम्” (ण) 

| अथ विच्ेपः। 

भूषाणामर्वरचना ठया विष्वगैन्न णम् । 
रहस्याष्यानमौषच् विचेपो दयितान्तिक्षे १४६ [त] 

| यघा! । 
“धम्पिल्नमदैसुक्तं कलयति तिलकं तथा शकलम् । 
किञ्चिददति रस्यं चकितं विष्वगवलोकते तन्तौ” ५ (थ) 

श्रध कुतूहलम् । | 
रस्यवसतुससालोके लोलतर स्यात् कुतूहलम् १५० [द् 

ई यथघा। 

'्रसापिकालम्ितमग्रपादमालिप्य काचिद् द्रवरागसेव) 

उत्ष्टलोलागत्तिरागवात्तादलक्तकाड्गं पटीं ततान? ५ (घ) 
~~ 

(थ) उदाद्रतिदेष्ति। देना स्कतड्प्न्यलं स॒क्ताफएलं देषां फलं 
तिद्रुमाःके? क्वा यासेरुन्ति? केनेवा प्ररोपिताः? 

(त) विचेपसाह भूषाणामिति। शयित प्रिय शन्ति शमोपे 

सूपाषाम् श्रलद्ततौनाम् अर्दरचना, ठा निर्वफं विष्दक् समन्तात् अदेदष्टम् 

अवलोकगम् एूपत् सन्द मन्द् रष्स्यस्य गोपमीयम्य दाघ्टानं क्घनष् विद्धेपः। 
{घ} छदाइरति धद्धिष्मिति। त्न्वौ लषषद्रये धम्पिह्ठ दके) 

घ्या; संयताः सुखा प्रत्यमरः। भर्दनुक्तं शरं प्रण्ट' तिक् श्छरति 

करीति, किथिप् रसं ददति, तथा दिष्वर् रर्दतः शकितं यदा तदा 

सवषोकते। 

(द) इतृष्यमष् रम्येति! रम्यः मनीग्रं दम्मु नय उनो स्ट 

पएभने छीद्ता उटषटता धोत्मकदमिति यादत् जूतृष्यं खात्) 

(ध) चदादरति प्मादिकिति। दाचन पररुन्दरो प्रमरिक्णाः ष्मः 

रिव्या षटर्दितं ररषीतस् शप्पादं ददर साडिष्य साह उनगृष्टा 

श्या षीहागनिः ह्सिमसन्दगमन् यया रार ससो सागयाखात् स्टम्कट 

परीं पदपटछिन् धाततान पिषठःस्यामाद } उपएदादिरवम्। 



११२ साद्दित्यदपंणम् ) 

श्रथ-इसितम् | ` 

इसितन्तु हाहा सो यीवनेद्ेदससःवः ॥१५९१॥ [न] 
यधा 

“श्रकस्मादेव त्वद्ग जद्धास यदियं पुनः । 

ननं प्रसनबाणोऽस्यां खाराज्यमधितिषति" ॥ (प) 

श्रय चकितम् । 

कुतोऽपि दयितस्यामे चकितं मयसम्भृमः॥ १५२ [फ 

| यथधा। । | 

"“वस्यम्तो चलशफरौविघटितोरः 

वामोस्रतिशयमवाप विभ्रमख | 

ष्तुभ्यस्ति प्रसभमदो विनाऽपि डतोः 

-लोलाभिः किमु सुति कारणे तसखः” ॥ (व) 

(म) इसितमाह इसितभिति। यौवनोद्सेदसश्मवः यौवनप्रकाभ्जः 

एधा निरर्थकः इाक्षः इषितम्। 

(प) उदाष्रति भ्रक्ादिति। दयं तन्वी लंश्ाङ्री भक्सनात् विना 

दरेत॒मिल्यधः यतं प्रन: लहास इहसितवतौ नूनं मन्ये इष्वधः, प्रसूनवाखः पुष्पञ्रः 

कामः भरखां ऊग्रा्वां खारान्य' ख्गराज्यवत् अधितिष्ठति । 

(फ) चकितमाह कुत एति। दयितस्य प्रियद्य भग्र कुतीऽपि पल्वादपि 

कारणादिव्य्ः भयसयमः मयेन व्यग्रता चकितम् । । 

(व) .उटाषरति चख्यन्तौति। चलाभिश्पलाभिः सफरौभिः प्री्टीमिः, 

प्री्टौ तु शफरो दयोरि्यमरः। विचट्टितौ ऊढ यखाः सा भतएव वखन्ती 

त्रासं गच्छन्तौ वासोः विममस्य विल्लासस्य भमणविशेषस वा सतियम् अवाप 

प्राप्तवतौ, अरहो श्राचयें, तस्ण्यः युवत्यः हेतोः काग्णात् विनापि लौखाभिः 

भसमं सङूसर दुभ्यन्ति चों मच्छन्ति, कारये उति विदंमाने किसु वक्तव्यनिति 

ओषः . प्रद्प्दौठतम्। 



तीयः परिच्छदैः 1 ९२६ 

प्रघ केक्तिः 

विद्रे सह कान्तेन नौडितं के लिरच्यते॥१५२ स 
- यथा) 

“व्यपोदितुः लोचनतो सुखानिनैः 
च्रपारयन्तं {कल्ल पुष्पजं रजः । 

ययोधरंसोरसि काचिदुन्पनाः 

परियं जघानौन्रतपौवरस्तनौ ५ (न) 

अध सुग्धाक्न्ववोरतुरागेषितानि) 

ष्टा दशयति त्रीड़ए सम्मुख नेव पश्चति 1 
प्रच्छन्न वा सन्त' वा तिब्धक् तं पश्यति प्रियस् ए 
बहधा पृच्छामानापि मन्दमन्दमघोमुखौ । 
सगह्नद्खर किञ्ित् प्रियं प्रायेण भाषते, 

अन्यैः प्रवर्तितां शण्वत् सावधाना च तत्कथाम् । 
गोलन्यत रत्ताचौ प्रिये वालनुरगियौ १५४ [य् 

(भ) केलिमाद् विषरेदति। पिष्टारे विष्ारक्दि फान्ेन रष्द्रोस्िं 

फैखिः उच्यते । 

(म) उदाहरति व्यपीष्िवुसमिति) 

छन्नाः उत्पमकपित्ता उतो छखःनिखैः वद्नसखग्निः ौदनतेः 
र्शः फुतयिम् संल्ग्रनिति भावः व्दपीद्ितुम् स्पनेतुम् भमास्यन्द रिय खान 

पयीधरेप स्तनेन उरसि वश्टवि दषान सास्तवतो। 

साचित् उप्रतपीदरसनो दाना 

स्दशनपः एषपलं 

(य) दच्ति। दृष्टा एनया दा सुग्धा गवि भटुरागिरौ स्वौर्टा 

वेष भदलोदिता ब्रौं दश्यां दशयति श्ष्नसं म्रियसति द्धषः, मप्र 

"तं आरं हि + 3१ 

, उवः युगः प्व्दानानापि भिवेरति पेषः सपोदठी स्वो उगश्दद्धरे न्दम 



१९ ` ˆ साहित्यदर्पणम् 

श्रध सकलानामपि नायिकानासनुरारङ्कितानि)- 

चिराय सविधं सानं प्रियस्य वह मन्यते । 

विलोचन पथञ्चास्य न गच्छत्यनलङ्कता ॥ 

कापि क्ुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः । 

बाहमूल' सनी नाभिपङ्जं द्भवेत् स्षुटम् ॥ 
आच्छादयति वागादयः प्रियस्य परिचारकान् \ 
विप्वसिलयसख सितेषु बह मानं करोति च॥ 

सखौमध्यं गुणान् ब्रूत खधनं प्रददाति च। 

सुप्र खपिति दुःखेऽख टुःख' घते सुखे सुखम् ॥ ` 

स्थिता दषटिपथे शण्वत् प्रिये पष्यति दूरतः । 
आभाषते परिजनं सम्स्. स्ररविन्रियम् ॥ ̀ 

८ ह ॥ 

आ म व 

{वं प्रावेषटः सापते वदति, तथा छावधाना अवहिताः चनचैः प्रवर्तितां परसतुतांः 
तख ग्रयिख कथां वार्ताम् भन्धव दत्तादौ सर्मितनयना सती अत् खतेतं 

णीति । । @ 
(९ )-विरायैति 1 प्रियख सुविधे समौपे स्यानम् अदानं वष सन्यते, 

भनलह्नता ्रसूषिता सुतौ अस्य प्रियसख विलीकनपथ दृदिपयं नं गच्छति, 

कापि कासिनौ इन्तलानां केभानां संव्यानख परिषानवस््रखय ख संयमः वन्धनं 

खव व्यपदेशः छलं ̀  तश्मात् तसाच्रिवयेवयः, यवं पद्मौ । वाहमूलं खनौ 
नाभिप्लं. सण्टे दरयेत्। वागादयः सिषटचनप्रयोगादिभिः प्रियद्य प्ररि ` 

वारकान् अन्यान् श्ाच्छादयति वौकदोति। भरस्य प्रिय -मिवेषु सुषु 
सहमानं करीति च! रुखौमष्येः गणान् प्रियस्येति शेष; द्रूते, खनं निनं 

धनं.. प्रटटातिः च प्रियायेति ेषः। सुपे निद्धिते प्रिये दति शेषः खपिति,. 

श्रस्प-स्वासिनः दुःखे दुध्खं सुखे मुखः धते भ्रतुभवति। श्रिये दूरतः दूराच्. 

प्ट्सति; सति -भश्र्. निर्वस्म्- भयः टष्टिप्रधैः सितु तिष्ठतीत्ययेः । स्मर 



ठतीयः परिच्छदः! । „१९४ 

यत्किञ्चिदपि संवौच्य कुरुते सित" सुधा । 
क्श कश्टुयनं तदत् कवरौमोचसंयसौ ॥ 
जम्भते स्फोटयलङ्ग' बालमाश्चिष्य चुस्बति । 
भाते तथा वयस्याया चारमेत् तिलंकक्रियाम् ॥ . 

च्रङ्गष्ाग्रं ए लिखति सकटाक्ल' विर चते । 
दशति खाघर' चापि ब्रूते परियरधोसुखौ ॥ 
न सुच्चति च त' देश्रं नायको यद ष्यते । 

गच्छति णदं चास्य काय्धव्याजेन केनचित् ॥ 

दत्त किमपि कान्तेन ्टलाङ्ग मुहरीचते। ` 
निल हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कभा ॥ 

सन्यते बह तच्छील' तस्यं सन्यते प्रियम् । 

म्रार्थयतेऽल्यसूल्यानि सुप्ता न परिवर्तते ॥ 

विकारान् सात्विकानख सम्त् खौ चाधिगच्छति! 

प्रिय्रखेति शेषः परिजनं खरयिक्रियं खकामावेश्वम् चाभापते रूधयति! यत् 

किणित् भतिखानान्यनिव्यः भपि अहाखुक्रारखमपौव्यः सुदीच्य टता चषा 

निर्वेदं चितं कुरते इषदौव्ययेः 1 कणक्ष्टूयनं तत् तदा दयसोमी्- 

संयमो कथनो वन्धने करोति । लुम्बते चष स्कौटयति, दा्टक्न् मादि 

भालिद्य चु्ति, तथा ववाया; चष्टाः भारे द्वि ति्टकसियःन् श्वाग्तन्, 
पटुटेय वटपादाष्रुष्ययंयख खिग्डति, सकट निराोदते सत्टोदयकि, 

स्वाधरं निलमधरं दश्रति, सखो स्तो प्यिद्धूते द 1 यत नाव्द्ः ण्ठः 

रप्यते ते दैभे सदाने नदुषति, न व्जति, संगिन् कायव्यलन् ददद 

ष्पस्य फान्तम ग्यम् दसागस्ठति, दानेन दद्द लिमप्ि दन्दुध्ट दन्दाण्दः 

सन्यते, तख भिय यो शष्दासे निष्ठ सवद एति शामन्दसटेमदाट्; 



शष् , सर्हित्यदर्पणम् ! 

भाषते सूग्त' सिग्घसनुरक्ता नितस्िनी । 
णतेष्वधिकलल्नाति चेष्टति नवख्ियाः ॥ 

सध्यद्रौड़ानि मध्यायाः संससानंवयाणि तु । 
अन्वस्वियाः प्रगल्मायास्तवा सर्वारयोषितः १५५|र् ` 

दिद्वातं (ल) यथा समन। ` 

"'अन्तिकिगतसपि माभियसवस्तेकयतौव इन्त दष्ापि। 

सरसनखच्ततमख्डितसाविष्कुरते भुजान्बूलम् ॥ (व) 

यथ) 

लेख्य प्रखापनैः स्िग्धं नीचिते्मुमाषितैः | 
दतीसस्प्र षरीर्ा्यां सावासिव्यक्तिरिष्यते १५६ [श्] 

विथीर प्रियस्येति शषः परङखिना ज्लिधा च भवतौतसवेः1 तच्छीदं तख काम्तख. 

ष्वरित्र प्रियदव वह मन्यते भ्रस्यमूल्यानि प्राधयते याचते, सृप्षा सवी न् 

परिवर्तते भियं विसुदौक्तव्य पार्खपरिवर्तयं न करोतीवयेः1 भख सम्ुखौना 

सखस्म् खवर्तिनौ सतौ सालिकान् विकारान् स्तमखेदादीन्. विगच्छति ख 

ध्राक्नोति चुभवतौत्यधेः) भनुरक्ता चनुरागवतौ खतौ सजिग्पं म्रदृतं सत्यसधुर 

मायते 1 एतेषु मध्ये नदस्िधाः नवोदढायाः चैषितानि स्र्वयासि, इषिका 

खन्ना येषु तादश्ानि सवन्ति, भध्यायाः नायिकावाङदितानौति शेषः, मध्या 

न्रौीडा लव्मा यासु तादृशानि भत्पलन्नानौत्ययैः, भन्यस्तियाः परकौयायथा 

श्यः, प्रगल्भावाः प्रौद्ायाः तथा वारयीषितः खाघारा द्रव्यैः चैदितानिः 

समाना द्रेपा लल्ना चैषु तादश्यनि मृवनिि। 

{ख ) दिद्धातं किचित् । । 

(व) चन्तिदेति। इन्त इषे श्यं कामिनी दृष्टापि मयेति शेषः श्रम्तिक- 
तं समीपवर्तिनमपि साम् घवसोकयतौव, तथा सरसेन भ्राद्रेय मखद्तेन् 
खर्डितं शनामूलं वाष्मूलम् भाविष्छ् रते प्रकटयति दंयति चैति यावत् । 

{ ४) येखयेति।! रैख्ठख ̀  मण्यव्यजञकपदरख प्रापने; परषरेः, हिमः. 



` ठढतीवः परिच्छेदः । ११७ 

| दूत्य । 

दूल्यः सखौ नटी दासी घादेयौ प्रतिवेशिनी । 
बाला प्रनरजिता कारूः शिल्यिन्वायाः खयं तथाः 

॥ १५७ ॥ [ष]; 

कारू रजकीप्रश्तिः) शिल्यिनौ चित्रकारादिस््री। 
भ्रादिशव्दात् , ताम्बूलिकगान्धिकस््ीपरद्तयः। तत्र सर 
यथा-- 

श्वासान् सुच्चतीत्यादि? । खयं दूती यथा मम। 
- ''पच्यिश्र ! पिश्रासिश्रो विश्र लद्टौश्रसि जासि ता किमखत्तो। 

ण॒ मंवि वारभ्रो श्धश्रलि घरे घणरसं पि्र॑ताणं" ४ (स) 
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दत्यो भवन्ति) 

दूतो गुणानाह । 

कालाकौशलसुत्साडो भक्तिशित्न्नता स्पतिः 

सेरः दौदितेः भवलीकषितैः, खदुभापितैः तथा टूतीषम्मेपदेः नार्य्याः कामिन्याः 
भाव प्रिमष्दः सरभिव्यक्िः प्रकटनम् श्प्यते। 

(ष) ट्व्यष्ति। सखौ सषवरी, मही नर्षकौ. दागौ दद्य, धातेयौ 

सातीकन्या, प्रतिवेशिनौ प्रतिवेशवाखिनी, वाटा अप्रीदा कचा, प्र्रजिता सन्या 

सिनो, अनयत् स्यन् एताः टूल्यः भवन्तीति शेषः 1 
(स) पन्िभष्ति। पन्य! पिपासित श्व त्ये वाचि तत् ङ्न 

म्य । न संनागपि वारक श्डास्ति घनरसं पिबताम् ४ प्ति संतम् । 

रे पाग्य ! पथिक] पिपासितः रातं पदं त्यये टश््ररै, तन् दष्यश् 

किं कथम् सन्यत यासि गण््छि, ष्ट्रन् सदाने घनरसं रेदप्दः एश 

मिन्वर्धः णड्गररखसिति ध्वनिः पित लगाना समाक स्लमपिन दारकः 
निषेडा सल्िः। 

(ष) क्लेति। फटाः खृव्दगीवादिलाः, कोशं दएच्या, उष्टाष्ः 



१९१८ साहित्दपंणम् । 

माध् य्य" नर्मविन्नानं बाम्मिता चेति तद्गुणाः ॥ 
एता अपि यघौचिादुत्तमाधममध्यमाः १५८ [ह] 

। एता दूत्यः । श्रथ प्रतिनायकः) 

धौरोदतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः १५६ [च] 
यथा रामस्य रावणः श्रथोदौपनविभावाः। 

तेच। ५ 

डदहौ पनविभंविस्तं रसंमुदीपयन्ति ये ॥ १६० [क] 

आलम्बन॑स्यं चेष्टायां देशकालाद॑ंयस्तथा ॥ १६१ ॥ 
चेष्टाद्या इत्यादि शब्देद्पभूषणादयः 1 . कालादोव्यादि- 

शब्दात् चन्द्रचन्दनकोकिलालापश्चमरभट्मरादयः। तत 

चन्द्रो थथा भेमं। | 
“करमुदयमही धरस्तनाथं 

गेलिंततमःपटलां शकं निधेश्च । 

स्येधान् यवः, सक्तिः प्रभावत॒रागः, वित्तन्नता सनोविक्नान, सतिः कतव्याये- 

परणं, माधव्यै मनोद्रत्वं, नमंविन्ञानं परिहांखाभिन्नता) तथा वाम्िता 

पषरए्भाषिलमिययः एते तख दूतस दूत्या गुः । 

(च) धौरीद्धत दएति। ्षीरोडतः मावापंरः इति पूर्वोक्तः पापकारौ 

पापाश्यः व्यसनौ खगयाय्टादथदीषाविदः। यदुक्तं, सुगयाचो दिवाखप्रः 

परोवादः चखियौ मदः। तौव्यविकं इघाव्या च कासजी दथको गणः 

चै्न्यं सासं द्रोह ईरवयापूयायदूषणम् । वाग्दण्डजद पार्थ्यः क्रोघनोऽपि 

रापोऽटकः। कामजेषु प्रसक्तीऽपि व्यसनेषु मदरौपतिः। ` वियुन्पतेऽ्यघमाभ्यां 

जो घञष्वात्मनैव तु इति मनुवचनम् । प्रतिनावकः परतिकूलनायकः। 

(क) उटौपनेति। ये रसम् उदौपयन्ति उद्धिक्तं कुवन्ति ते खष्टीपन- 

विभावाः! भन्यत् स्म् । 

(ख) करसिति। श्रयं सुधाः चन्द्रः सलितं वससां तिमिरां पटलमेव 



ठटतीयः परिच्छेदः! ११९. 

विकसितकुमुटेचं विचुभ्व- 
व्ययममरेश्दिभो सुखः सुधांशुः” 1 (ख) 

यो यस्य रसस्य उटौपनविभावः स ततृखरूपवर्णने 
दश्यते । 

शथनुभाकाः) 

$+ (र >, [> 

उटूवु कारणः खः खः 

घहिभविं प्रकाशयन् । 

लोके यः कार्व्यसूपः सो- 

नुभावः काव्यनाख्योः ॥ १६२ ॥ [ग] 

यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः खैः खैः श्रालम्बनो- 
, द्टौपनकारशैः रामादेः ्रन्तः उद् घं रत्यादिकं वदि; प्रकाशयन् 

काथ्थमिव्युखते स काव्यनाव्रयोः पुनः श्रनुभावः। कः पुनः 
श्रसौ इत्याह । 

उक्ताः स्तौणसलङ्ारा खङ्गजाश्च खभावजाः । 
तद्रूपाः सात्विका भावासथा चेष्टाः परा ्रपि१६३ 

अकं वनं यघ्ात्, तारभे उदयमद्रीधर एदसनः यख प्ये दपरोन्दद 

रं किरपं र्त निदिण्य च्रपयिला भमरेपदिष्रः पूवदिश्यः स्टनादा प्ति 

ध्यनिः- विरतं कुंसुटमेव रूपं नयनं यख तादशं एखम् ध्य दद्म 

विवुम्दति! एएष्यिरायादचम्, भ्युलि न युगरेष्तो यकि दिन नटी 

रया पु्पतायेति ठदष्ठचण्मत्। 

(म) खद्वदनिति। सैः खैः मिनेः मिन: रारषेः दटृदुदम् छल्याप्ि 

भावे बहिः पकाद्यन् दोक होङटष्नपवायां दः ऋाद्पः उः काम्दनाद्दद; 

स्नुभाव्ः। 



९२० | सादित्यदषणम्। 

तद्रूपा श्रनुमावखरूपाः। तत्र च यो यस्य रसद 

च्रतुभावः ख ततृस्लेरूणवरैने वच्यते। तत्र साच्तिकाः। 

निकाराः सत्तृसम्भूताः 

साचतिकाः; परिकीर्तिताः ॥ १६४ ॥ [ घ ] 
सत्व' नामं चखाकविखामप्रकाशकासे कखन श्रान्तसे 

धर्मः। (ङ) 

सत्तमाच्रो्ञवत्वात्ते भिन्ना अष्यनुभावतः १६५ [च] 
गोवलौवदन्यायेन इति शेवः। कै ते इत्याह । 

स्तम्भः खेदोऽय रोदाच्चः 

स्वरभङ्ोऽथ वेपथुः । 
वेवर््मश्ुप्रलय 
द्रलष्टौ सातिकाः स्पृताः ॥ १६६॥ 

ततर) 

श्तम्भष्टाप्रतौ घातो सयहर्षासयादिभिः । 

(ष) विकासि रति! सुच" रनस्तसोगुणवनिंतमनोपर्मविशेषः तथात् 
खष्पता; ससुव्यत्राः विकालः प्रठतेरन्यथालख्पा षसं इत्ययः साचिकाः 

परिकीर्तिताः उक्ताः| 

(ङ) श्वत्मविश्रासेति। खख भरात्मनि खर्पे विग्रानो यद्य सः 

स्वात्सविश्रासः स्म व्ययः तद प्रकाश्रकासे अभियन्नके शत्ववः अन्तरः 

मानसः ष्मः गुणः | 

(च) खखेति! स्तमातात् केवलात् सत्वात् खष्ठवः यैषां ते अरतुभावतः. 

 स्लनुमावात् भिन्नाः एवगपीययेः गोषलौवर्दन्यायेन यवा गामानये्यके बदीवदंख 
श्व सोत्वात् तदानयने निष्पन्नेऽपि बलौवर्दय्टणं तथा भअनुसावर्पवेऽवि खाचः 

"खानां विभरेषेख ग्रदशर्मिति मावः। 



= उ 

~----- ~ 

टतीयः परिच्छेदः! १२१ 

¡ वपुर्जलोज्गसः खेदो रतिवर्म्रमादिभिः ॥ 
¦ षग तमयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविन्छिया । 
मदसंमदपौडादैरवैख्य ̀  गङ्गटं विदुः ॥ 
रागद षश्मादिभ्यः कम्पो गावस्य वेपथुः । 

विषादसदरोषादीरबर्णन्यलं विवर्यता ॥ 
अश्रु नेतोङ्वं वारि क्रोधदुःखप्रष्टषेजम् । 
प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चे्टाज्ञाननिरातिः१६० क्] 

यधा सस! 

"तनुस्पशीदस्या टरमुङलिते दन्त नयने 
उदच्चद्रोमाद्ं ब्रजति जडतामद्रमखिलम्। 

, (क) खस्मादीन् प्याकरोति स्तष्ति। भयेन ष्ये भामयः व्यापि; 
इन्यादिभिः कारणैः चेटायाः प्रतोवातः नियक्षीमाव द्वयः । रतिः मुर्तक्षिया 

घर्मो निदाघः ग्रमः श्रीरग्यापारः द्व्यादिभिः कारवैः वषः अयौरात् ` 
नघीहमः जनिर्ममः खेदः । शपः श्रानन्दः चष्रतं दमतहतिः भयम् श्चा. 

दिभ्यः कारयेभ्यः रीमृष्णां विक्रिया विकारः रोमा्वः। मदः स॒राङेवमं सम्पदः 

सम्यक् श्रामन्दः पोरा रोगः वरतृप्रथतिभिः देतुनिः गदगदम् भरदषटमापषः 

धैखध्ठं स्वर्मद्नः विदुः| रागः भरगुरायः चपः रमः परिप्रमः प्दयादिग्यः 

काररे्यः गस्य कम्पः वेपथुः । विषादः विष्खता मदः सदापानली दिका 

` सापः क्षोधः ततृप्रथतिनिः कारैः वर्दन्विलम् सन्यदप्राधिः विद्वा! श्सेधः 

कपः दुःखः मनखः सोभः प्रदः पहटानन्दः एभ्यः दातं नेनोपवं शारि 

लखम् भगु! सुखदुःखाभ्यां चैटायाः यारोरन्यापारख श्रननछ च चिराङ्तिः 

अपगमः प्रलयः । | 

- (ल) तव्िति। मायक्ख गायिकाखेष्ठनिनेम्द माद्िर्मावश ददनम् 

विदम् । श्या: कान्तायाः सदुखरत् भरोरस्यात् दवीः गद्ये रेते दय 

स्॒कुषखिते-दूपत् सेफष्टमावे प्राप्त इ्न्वदः। श्खिष्ट स्मप्म् चवम् दट्ड्शः 

द्रष्टः रोमाखाः यार् तथाभूतं स्व् ट्त प्रगति गदति! कोश 

११ 



१२३. सादिव्यदपणम्। 

कपोलौ घर्मा भरुवसुपरताशेषविषयं । 
मनः सान्द्रानन्द' स्एएति भटिति ब्रह्म परमम्” ॥ (ज) 

` एवमन्यत्। श्रथ व्यभिचारिणः † 

विशेषादाभिमुस्येन 
` चरन्तो व्यभिचारिणः 
-स्याचिन्युन्मगननिममना- 

स्वयस्तिंश्च तद्भिदाः 1 १६८ । [भ] 

सिरतया वत्तमाने हि रत्यादौ नि्वेदादयः प्रादुभोव- 

तिरोभावाभ्यामाभिसुख्येन चरणद् व्यभिचारिणः: कथ्यन्ते । 

क्षे ते इत्याह । 

} 

नि्वेटावैगटेन्यश्रममदजडता चौ ग्रामोदहौ विवोधः 
खप्रापस्मारगवांमरणमलसतामष निद्रावहिदलयाः 

अत्पुक्ोन्माद शद; स्मृतिमतिसहिता | 
व्याधिसवासलज्जा 

मरडटेश्तौ घर्माद्री खेदाक्तौ स्वतः) किं बहना उपरताः भशेषाः समग्रा 

विषयाः बाद्यान्यापाराः यख तारं मनः. फटिति सुदा साल्दरानम्द' घना 

नन्दस्वषटपं परमं ब्रह्म भवं निडितं खश्ति अनुपवतीव्यधः). सवव ममेति 

पष्याद्ाययम्। शिखरिणीठत्त, रसेसदेम्ित्रा यसनसखभला-मः अरिखरिपौति 

तल्लख्खात् । 

(भ) विशेषादिति। विशेषात् उत्कणमावात् भाभि्तष्येनम भावु- 

कूल्येन चरन्तः प्रादुभवन्तः स्थासिनि रत्यादौ ख्यग्राः कदाचित् छद्रिक्ता 

निमग्नाः कदाचित् तिसैडिताः वै धर्माः ते व्यभिचारिणः. तशिदाः तेषां मेदा 
व्रयच्तिंयत् | - 



ठतीयः परिच्छेटः। ६२६ 

्षासूयाविषादाः सध्टतिचपलताग्लानिचिन्ता- 

वितर्कः ॥ १६६ 
तच निर्वेदः 1 

तन्नानापदीौष्यदिनिवे टः खावमानना । [ अ ] 

टन्यचिन्ताश्रुनिःखासवेवर्यो च्छसितारिक्षत् १७० 

तत्र त्छन्नानात् निर्वेदो यघा । 

“सूत् कुम्रवालुकारन्धपिधानरचनार्धिना। ` 
दकिणावत्तयद्गोऽयं दन्त ! चुणींकतो मया" ॥ (ट) 

पाषेगः सम्भुमसत्र वर्षजे पीड्ताङ्गता । 
उत्पातजे खस्तताह्गे धूमायाकुलताग्निने ॥ 

राजविद्रवजादेस्त् शस्वनागादियोजनम् । 

गजादेः स्तम्भकम्पादिः परभ्वायाकुलतानिलात् ॥ 
दष्टादर्षाः शुचोऽनिष्टात् 

स्ञेयाश्रान्यं यथायम् ॥ १७१ ॥ [उ] 

(ज) निदेदम रद्धेति + नेक्दडानात् दारदः षटंदेद कारणात् 
स्वान् पदमानमा सवल्नानं निददः। 

(ट) उदा्रति खदति! सरृकुश्ररट रत्तिष्ाक्खठय दुकारन् 

तम्य पिधानम् साब्डादनं तद्विना मया इन प्ति खट् अयं दद्धिराबक्यरः 

युदक; तथारुंखारस्ष्ठाध्निा परमादेखादनसुमदेतया घदुपादेरः स्यं दषः 

स्रया लजरीक्ृत ईति भादः। 

(ड) दाद्गसार द्रवे दति{ सष्टूरः पसददेनः तत 

छण्पातसे दष्टाठात् कतिर 

97 वपष 

उटजे सोदिताद्रतः सट श्तिद्रत्वं भक्ति 

सद्र अरोरे पद्ठता देवत्य भवति) अभप्िठे एति पुमानि; सह्ष्टा 



१२४  सादित्यदपयम्। 

तत्र शलुजो यथा । 

“अ्रष्य मघ्यमिति वादिनं पं सोऽनकच्य भरताग्रजो यतः 
वकोपदहनाचिषरं ततः सन्दे टथमुदग्रतारकाम्” 1 (ड) 

: एवमन्यत् ऊद्यम् । श्रध दैन्यम् । 

दीगलावैरनौजस्य' टैन्य' सलिनतादिक्लत्१७२्[ख 
यथा । 

“छदोऽन्धः पतिरेष मद्चकगतः स्युणावगेषं षटं 
कालोऽभ्य्णजलाममः कुशलिनौ वत्सस्य वार्तापि नो। 
यनाव्श्िततेलविन्दुघटिका भग्नं ति पर्ययकरला 
ष्टा गभभरालसां निजवधू ्वश्रु्विरं रोदिति" + (ण -. 

मवति। राजविद्रवनादैः रानोपद्रवादिजातात् भावेगादिति ओषः थस 
नागादियीजनं. संख़ामप्रवर्तननिति यावत्र भक्ति) गजादटैः भ्रावेगे नतीदि 

भावः स्तश्पकम्ादिर्नायते दति शैषः। भनिलात् वाोरावेमै मति पाप्रभिः 

भवुलता भवति। ष्टात् पावेरो सति षाः, अनिटात् श्रद्धितात् न्रातने 

जाते एषः शोकाः भवन्ति! भन्ये घावेमाः यथायधे चयाः वेदितव्याः। 

(ड) दिखाव्रसदाष्रति षर्यसिति। सखः मार्गवः ग्रष्यम् भ्रष्ठ हा- 

सेति शेषः दति वादिनं वरप दश्षरथम् भनवैत्य श्रगण्यिलेवयधेः यतः । यस्मिन् 

परदेपे भरताग्रजः रामः तिष्ठतौति शेषः, ततः ठव प्रदे चतषु केप एव दनः 

शभ्रिः तख भर्चिषं यिखाखरुपाम् उटग्रतार्कां तीष्यतारां टं चद्धं सन्दषे 

खंदिठदान् । उपरजातिहत्तम्। वि 

(दढ ) दैन्यमाद दौर्गल्यादोरिति। दीर्ग्ादयैः दारिदयादिभिः . ईभिः 

मलिनतादिक्रत् श्रनीनम्बम् धोलः वं तेजोवा तद्टुन्यलं रैन्यम् । । 

(ण) उदाहरति वद्ध एति! एष ठठः भरन्ः प्रतिः मञश्चकगतः ` 

पयद्श्ायौ अध्यास इवर्थः, चदं स्याः स्स्रदारूयि एव भवशेषाः यश्व 

ताद्य, कालः समयः च्रभ्य्णललागमः सव्रिदितहटिः, शव्द विदैशरतयं 

, पतरसत्ययेः ङ्लिनौी कल्याणी वार्चापि नी प्रातिति शेषः, मदात् सङित- 



टतीवः परिच्छदः; १२१५ 

भ्रव चमः 

खरो रलध्वगलयादैः दासनिद्रादिहच्छसः १७ त] 
(18 

“सद्यः पुरीपरि यरे च शिरीपमहो 
गला जवाचिचतुराणि पदानि सोता। 

गन्तव्यम स्ति कियदिव्यसकलद् न्रुवाणा 

रामान्रुणः तवत प्रधसावतारम्॥ (ध) 

श्रथ सदः। 

सभ्योहानन्दसम्धेदो मदो सदयोपयोयजः | 

असुना चोत्तमः भेदे मध्यो हसति गायति ॥ 

अधमप्रकतिश्चापि पसषं वक्ति रोदिति ॥१७४॥ [द्] 
यघा। 

नप्रातिभं तविसरकेय गतानां वक्रवाक्यरदनारमणीयः। 

तैल्विन्दुघटिका सग्रा इति हेतोः पर्वाङ्गटा वूः गर्भमरद्ा पूषगभांमिति 
यावत् निनयधू दघ चिरं रोदिति । याद् लविक्रीटितं दम् ! 

(त) यरलमाह खेद षति! रव्वष्वगव्दादैः सुरताघ्वय्नादिभिरतुभिः 

ष््ामखछ निद्रारेय कारलः खेदः घदणाटः चमः। 

(प) उदादृरति सयद्रति{ भिरौपही भ्रोषकुमुमनुह्मास सौतः 
पुरौपरिसरे श्योध्यां परित श्ग्यद्ः लवात् वेगात् त्िदतुदयडि पदानि न्त्य 

दाः ततृ्यं छियत् गन्त्यमसि इति भरुक्तत् पनः पनः वासा सश्नो रासः 

शषः सास्य नेयन्ललम्य प्रथनावतार पष्ादिष्ठरसं एतवत! सोवया सष 

सास यनगगनाररवर्खननिदम् । वसनेवि्टकं दक्षम् । 

(द्) मदमाह सुपोरेति। मव्य पयोगः पाम देष्ान् दालः 

सषमोानन्दयीः खपदः स्पखमं मदः 1 शटा ररेग एसः सुथ्मष्टी 

छेन: भते) नभ्यः मध्यवि्ौ छं खति गायति च शएनपप्दः 

पौद्खभावो सनः पर्प कर्यं दकि रोदिति ¶। 



९१६ ` . साहिव्यदपणम् }. 

गूटृख्चितरहस्यसदहासः सुभ्ुवां प्रवहते परिदा सः ॥ (ध) 

श्रप्रतिपतिरजडता सख्यादिष्टानिष्टदशनश्रुतिभिः। 
अनिभिषनयननिरौच्चगतुष्णौग्धावादयस्ततव १७५[न] 

यथा मम द्रुवलयाष्वचरिते प्रातकाचय। 

णवरिश्रतं जुबरजु्लं श्रसोखणिहिदमजत्मंघरदिष्िम् ! 
प्रालेक्वभ्रापिदं विश्न खणमेत्तं तख सिरं सुत्तसङ्ग? ॥ (ए) 

अथ उग्रता) 

शौरय्यापराधादिभवं भषेचण्डत्वमुग्रता | 
तव खेदः शिरःकम्पतज्जनाताडनाद्यः ॥१७६॥[फ] 

| यथा । 
¦ ~ भ्प्रणयिसखौसललोलपरिद्दासरसाधिगतः 

(घ) उदाद्रति प्रातिममिति। क्िम्रकय विवारमद्पानेन प्रातिभ 

प्रागलभ्यं गतानां सुभृवां रमणणैनां वक्र वाक्यं तख रचनया रमणीयः मनीषरः, 

` मून सूचितेन प्रकाशितेनः रसेन गुह्यपिषठयेण सखः इासुपूः परिद्ासः 

प्रवहते। उपजातिहन्नम् | . 

( न.) जडतामाद् श्रप्रतिपत्तिरितिः। द््टानिश्कोः प्रियाप्रियवीरदर्थन- 

यतिभिः अप्रतिपत्तिः कर्तव्यविमरूढताः जडता खात् भव नडतायाम् भनिनिषेर 

निर्निमेषेष नयनेन निरीं तूणौम्भावः मौनित्वं ततुप्रतयः भवन्तीति शेषः। 

(प) उदाहरति वरि द्रति । ` केवलं तद् युववुगश्लसन्योऽन्यनिह्ति- 
सजलमन्यरटष्ि । आसैख्यापिंतसिव चथ्माव्रं तव संसिते सुक्तखदभितिए 

सेस्छतम् । . तत् युवयुगलम् अन्ौन्यच्िन् निदिता भरिता ख्जला श्रदपूर्णः 

सन्यरा लड़ा टरिः येन तादृश्चम् श्रत॑एव श्रालैष्यापितसिव सक्तसद्कन् भारङ- 

रद्ितं सत् तत्र ्तणमात्रे संदितम् । । 

`. (फ) उयतामाद शौयेति। शौ्ये बलश्ाखिलम् अपराधः भन्यक्ता-- 

प्िभवः एवमादिभ्यः भवतौति तथोक्तं . चण्डत्वे प्रचर्डलयं तीष्छलमिव्थैः खग्रतःः 

स्यात्, तत उथतायां सेदः भिरःकम्ब; तजना ताडनमदयय भवन्ति + 



दतौवः परिच्छेदः) १२ 

‡*  त्षलितभिरोपषुष्यदननैरपि तास्दति यत्} 
वपुपि वधाव तत्र तद गस्वसुपशिपतः। 

पततु शिरस्यकाण्डयमदरड रवेषप युजः ॥ (व) 

श्रथ सोदः। 
~ ध गार (> 

मोरो विचित्तता भौतिदुःखावेगाहुचिन्तनेः। 
[४ नाट् ५ 81 ~~ 1दिद्तः [ ~ 

घ.शनागादपतनम्रमणाद्शनादि्त् 1१७७ [म] 

यधा। 

^तोत्राभिपङ्गप्रभवैेय हन्तिं सोदहेन संखलन्भयतन्दरियाणाम्। 
अन्नातभटःव्यघना सुद्धे क्षतो पकारेव रतिर्वभूव” ॥ (म) 

श्रथ विवोघः। 

निद्रापगमरैतुभ्यो विवोधश्चेतनागमः | 

(ष) उटाषटरति प्रए्यौति। प्रपयिनी या सखी उखुषचरौ तश्ाः 

सलीलः सविलाषः यः परिष्टारुः तद्रसेन पादेग्रेन सपिगदानि प्रान 

सैः ललितैः सुन्दरैः शिरीषः यानि एनानि प्राः तैः यत् वपुः ताम्यति 

किण्यतौव्यद्यः, तच बपृपि भरौरेः भखम् भरस्म् उपविपतः 

शिरमि एषः धक्रायमदण्ड प्रव सुचः पततु । नटटकं ठ, 

नजौ भजनष्टाः गुखनर्दटकसिति तद्लदष्त् । 

. (भ) मीमा मोरहष्ति। भोरिः भयं दुःखावैगः दुःद्धापातेः तयाः 

परचिनतमैः रेतुभिः दूना गातपतनं ममर् स्दर्गनम् एन्द् एन्यदटि 

तुभूता या दिसित्तता विचेतनव' मोषः । 

(म) उदा्ठरति तत्रति! रतिः छानप्यो तत्रः तोषः टुःसुष्ष्टि 

यादत् यः सभिषद्रः पराभवः) वरमिपट्रः पयय इत्यमरः! तनण्मइर 

द्धियाणा ठि संसममयता निस्नतानोरेन साते मरुः प्न द्रः चथा 

तद्ामूता उतो मुपे ततोपन्लारा प्रापठोपकारा यड । छयति एषम्) 

(य) दिरोषमाह निद्रेति द्रः तपममः दाद त्ख सतुभः ष्म 



९२८ सादिव्यद्पणम् ! 

जम्धाङ्गभङ्गनयनमौलनःङ्गावलोकक्तत् ॥१७८॥[य] 
यथा) 

चिररतिपरिखेदात् प्राप्तनिद्रारुखानां 

चरमसपि शयित्वा पूवमेव प्रवुदाः । 
च्रपरिचलितगाताः कुर्वते न प्रियाणाम् 

अशिथिलभुजचक्राश्चेषभेदं तरखः” ५ (र) 

श्रध सखप्रः। 

खप्रो निद्रासुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः 

कोपादेगभयम्लानिसुखदुःखादि कारकः १७६ [ल] 
यथा, 

मामाकाशप्रणिदितभुजं निर्दयाश्रेषड्तोः 
लब्धायास्ते कथमपि सया खप्रसन्दशंनेन। ` ` 

पश्यन्तोनां न खलु बहशो न सखलीदेवतानां 

सुक्नाखलास्तरुकिशलयेष्वुले शाः पतन्ति ॥ (व) 

श्ह्पद्धः नयनसौलनम् भद्धादलोकः शरीरदर्भनं करोति ननयतौति तधोहः 

खेतनायाः नागमः उपस्थितिः विबोषः। 

(र) उदारति विरति! प्रभातवर्णनमिदम्! वरुः युवत्यः चिर- 

रतिः बहुचणर्ततः सुरतप्रसङ्ः तया यः परिखेदः परिश्सः तस्मात् ईतः प्राप 

निद्रासुखं वैः तेषां प्रियाणां चरसं पश्ादपि शयिता निद्रावाः पूवमेव पति- 

भवोषात् पराक् इव्यथः मवुद्धाः जागरिताः रपि भ्रपरिचलितं निशलं परतिनिद्रा- 

\ मद्भभ्यादिति भावः गारं यासां तघाविधाः सलः भ्रधिचिलः गादः वः सेन- 

भे वक्रेण परस्परसुजदलयेन भार्चषः तद पदं विद्ययं विखंखनं न कुवते! 

! मालिनीढत्तम् 1 1 

(ष्ठ) खप्रमाखप्र दति! निद्रास् उदैत सतख यः दिषयानुभवः सः 

ध ७.ततर कोपः श्रावेगः भयं म्लानिः सुख दुःख भवति) 

(ब) चउदादरति मानिति। मवा कथमपि प्रतिहृ खप्रलसायार 
~ 



व 

टतौवः परिच्छेदः। १२६ 

रघ श्रपच्मारः। 

समनःचपस्वपस्मार ग्रहायावेभुनाद्जः। 

भूपातकम्यप्रखे दफनलालादि कारकः ॥१८०॥ [श] 
यथा| 

श्राद्धिष्टभूमिं रसितारसुचैललद्धजाकारटदहत्तरद्म् । 

फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशग्रद" {(ष) 

य गतः) 

गर्वो मदः प्रभावश्रीवियासत्ङ्गलतादिजः। 
अवन्नासविलासाङ्गदर्थनाविनयादिद्त्॥१८१॥ [स] 

4 (कि यथा! ` ` 
“टतायुषो यावदद्ं तावदन्वैः किमायुषैः१। 

तब निर्दयाद्धेषरेतोः गाद्ालिद्धनाचेम् चाकाशप्रिहितसुजं मां पश्वन्तोनां 

म्यलोटैवतागां वगदेदतानां सक्रावत् स्यृलाः भ्रगरुदिन्दवः तस्किश्खयेषु भष्टद्ः 

- पुनः पनः ग खलु पतन्ति शति नश्पितु पतन्वेवमां दृष्या वनदवताश्पि 

स्देन्तौति मावः माणिनीहत्तम्। । 

(भ) भपसयारमाद्ट मनरस्ति। यष्टीनाम् खवेशनादिना भाकसका- 

दिना जनितः मनसः वित्त चपः विकतिः भपलारः) तत सुदि पतनं कम्पः 

प्रस खेदः पैनलालादौनामुद्रमय भेवति । । 

(ष) उदाहरति श्राद्धिटेति। स्मौ कषः, चिदा दार्द्रिता 

- भूभियेन तधोकम्, एतेम मूपात उक्तः| षैः सवितारं शद हवन्ते, ख्णन्वः 

मास्फीटयन्तः मुजाकाराः इसर्टणाः दहः सश्टालतः करटः यम्य ताद, 

फेनायमानं पएेनतुष्मनम्, सापगानां मदीनां पतिं सपद्मं अपपारिथन् प. 

खार्रोगयसतम् साथर तक्तिदान् } 

(स) सर्दसाह मर्दति! प्रमदेद यदा ट्दिया तदा मर्क्रतादद- 

मिय नातः मटः चष्टारः गदः, तत दशा षएोषार् हि र्टः 

सदिलासं खधदविः पद्रदमम) अरोरपदरन) वदा सविययादिः भग 

व्यद्टारादिर्भवदि) 



“११० . साहित्यदरप॑रम्। 

यदा न सिद्रमसेरममतत् केन साध्यताम् १ ॥ (₹) 

अध मरणम् । | 

शराय्मरणं जीवत्यागोऽङ्पतनादिक्षत् १८२ [च] 
यघा। ि 

^राममन्मधशरेण ताडिता दुःखडेन द्दये निशाद । 
गन्धवहुधिरचन्दनोचिता जौ वितैशवसतिं जगाम सा” ५ (क) 

श्रय भ्रालस्यम्। 

आलस्य' श्रमगर्भादीः न 
 जाडय नुम्भासितादिक्तत् ॥ १८२ ॥ [ख] 

यथा। 
«न तथा भूषय्यद्गः न तथा माषते खखोम् 1 
जम्भते सुडरासौना बाला गरभ॑भरालसा? ४ (ग) 

(इ) उदाष्टरति एतायुघ इति। भञ्रलयाखर उक्तिरियम्! यावद 

एतायुधः पधार भवामीति शेषः, तावत् भवैः पायुः भस्ैः किम्? 

विफलमन्येषामखघारणमिति मावः । मम भसे यत् काद्य न सिद्धं न नियद्र. 

सत् काश्य केन साध्यताम् १ वबद। । 

(च) मरपमाहइ शराद्ैरिति। श्ररादयैः भलप्हारादैः जौदस्य जीवनस 
स्यामः मरणं, तत्र ्रहपतनादि भमवति। । । 

(क) दाष्टरति रामेति। निशाचरौ ताष्का दुःसहेन सौद्मशक्वेन, 

सस एव मन्मथः कामः तस शरेण दये वचचसि ताडिता भ्राता चतएव 
मन्वत रुधिरेण चन्दनेनेव उदिता सिक्ता खती लीवितेशस्य यमस्य कान्तस्य 

च वतिम् भालयं नमाम । यथा कासश्यात्तां कासिनौ खन्दनसिपा्नै खी 

स्ठान्तामारं ्रनति तददिति ध्वनिः। इन््रववाठत्तम् ¦ । 
(ख) भ्राव्माहइ धालखमिति। ग्रमे ग्भादिना वा श्रीरखय नाय 

चलनादसवमिल्ययेः चालयं, तद्र नम्भा उप्वेशनादिकं भवति । 



ठतौयः परिच्छेदः! १११ 

भरथ.श्रमपः। 

निन्दाचतेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । 
नेवरागशिरःकम्यभूभङ्गोत्तर्जनादिक्तत् ॥१८४॥ [घ] 

यधा। 

शप्रायधित्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात् । 
न त्वेवं दूषयिय्यामि शस््रग्रहसदात्रतम्" ॥ (ड). 

भ्रध नद्धा) 

चेतःसम्मौलनं निद्रा श्रमक्तममदादिजम्। 

जम्माचिमौलनोच्छासगाचभक्गादिकारणम् १८५ [च] 

(ग) छदाष्रतिनेति। शा कासिनौ यर्भभरैण भखषछा मन्यरा रुतो 
ट्र तथा पूववदिव्य्थः न भूषयति नालद्रोति तथा रीन भाभाप्ते 

माखपति, रेवलम् भासौना उपविटा सतौ षः पुनः पनः लते भाषस्य 

व्यलतोत्यवः 1. 

(घ) पमपमाद् निन्देति। निन्दा धाक्तेपः तिरम्तारः अवमानः अवद्या 

द्यादिरेतीः सभिनियिदता वैरनिर्यातनाभिनितेयः समयः, वच नेवरायः 
` अपो रक्षत", शिरःकम्पः, मूमः, तधा उत्तर्नादि मवति। 

(ङः) उद्रि, प्रायदित्तनिति। पू्यार्नां वः याक व्यतिक्रमात् 

ष्दास्नामद्ात् प्रायदित्तः पापथोध्नातुकूखं क्न चरिष्यामि, येन पृल्वएूलम्स्ति- 

क्रमजं पापं नश्यदिति भावः, तु किन्तु यषः असतधारस्मेद मह्प्रतम् 

दूषयिष्यामि । भवष्िः पुन्यः पसय्षं मम निपिष्वते, . सष्नतु भवनां वकद 

मयषयितैव पात् प्राययित्तः कर्स्प्पिमि श्ना. वु शप्रग्इस्न श्दून् धद 

िष्यामोति परश्रामो्ि; । 

(भ) निद्रामाहचत् षति! व्रमेदप्स्मेम छान्द मदाद्िना शन 

देतमः शचिष्ठ सथनोखनं सुङ्ष्दीभाव शव्दः निद्रा) चैते दृष्टा, अद्म इनम्) 

एष्काछः, ता माद्मद्रादिक भ्वति) 



९ ५९.१५ 1 । ८५ ५.५१ । ` 

` यथा । 

^साथकानथ कपटं ल्ुवतौ सग्यसद्दरम् । 

निद्राम लिता सा लिखितेवास्तिमेष्दि५॥ (क) 

पथय अवादइद्या। 

भय॒गौरबलज्जादे- | 
₹र्षादयाकारण सिरबहित्था | 

व्यापारन्तरसक्य- 

न्यघावभाषरविलोकनादि करौ ॥१८६॥ [ज] 

(1 . यघा। । 

“एवं वादिनि देवर्षौ पाश्च पितुरघोसुखौ। ` 

लौलाकमलपताणि गणयामास पावेतो? ॥ (क) 

श्रथ प्रौत्सुक्वम्। 

दष्टानवातेरीत्सक्वं कालक्तेपासदहिष्ण ता । 

:` (ष) उदाहरति खार्येति। सखायं प्रति छखचित्रायक्खयछखक्तिः। सा. . 

मलत्कान्ता निद्रया भरईमौखिते भ्रचिणौ यसाः तथाभूता भतषएव ` सायकानि 

थेयुक्तानि भन्धकानि च पदानि येसिन् तत् तथा मन्यराणि भ्रचराणि यिन् 

तत् यथा तधा तुवती मै सम द्रदि चिखितेव चितितेव भ्रसि। 

: (ज) भवद्िलाम।इ सघेति। भयात् गौरवात् लन्नारैख इतः इषादी- 

नाम् भाकाराणां गुिः गोपनम् भवद्िव्या, तच व्यापारान्तरे कार्यान्तरे सक्तिः 

श्मासद्गः सन्यधा भ्रवभाषणम् अन्या विलोकनादिकच भवति । 

(भ) उदादरति एवमिति । रैव्षौ नारदै'एवं वादिनि सति पितु 

ह्िमिद्धैः पादे खिता पावेती भरधोभरुखौ भवनतवदना सतौ लौलाफसलपताखि 

अगड़ापद्मयत्राणि गप्यामास। 

८ ) भौर्रकमाड इटेति। द्रटख प्रियख अनवाः भरप्राहः- इती; 
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टनीयः परिच्छरः। १२२ 

चित्ततापत्वराखेददर्धनिःप्वसितादिक्षत् १८अज] 
यथा। 

भयः कौमारहरः स एव दि वरस्ता एव चैकता: 
ते चोन्मोलितमालतीसुरभयः प्रौटा: कटस्वानिलाः। 

सा चैवास्िं तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलादिषौ 

रेवारोधसि देतसौतर्तक्ते वेतः ससुतर्ठतः + {ट} 

श्रत यत्काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमिव्युक्तं तव् 

रसनधमयोगिताद् व्यभिचारिभावस्यापि रसश्ब्दावाष्यलेन 

यतां (ढ) मन्तव्यम्| 

| श्रय उन्मादः 

चित्तसम्मोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः, 

अरस्यानहासरुदितगौतप्रलपनादि क्त् ॥१८८॥ [ड] 
यथा। 

^भ्रातददिरेफा ! भवता समता समन्तात् 
प्राणाधिका प्रियतसा मम वोचिता किम् ?"। 

ष्ालसरोपस्य. कालगिखम्बष्य भषद्िष्टता सीतृपुक्र,. तथ सिद्द मनभष; तापः 

सराष्ेदः दौघनि;च्ाखादिकं भवति। 
। (ट) उदाहरति स.श्ति। व्याख्वातं. काम्यनिषपपगषठाषदे। १९२६ 

खाम् द्रव्यम् । 

(ढ) र्खनधर्मयीगिलादिति! र्नं श्वदनमेद धमः तद्योयिव्णत् 

तरर्मदलात् व्यभिचारिभावस्य भौतृप्रूटस्य गाप कताम् । 

(ड) उन्प्रादमाह चितेति) कानन्योरभयादिनिः ददिः ददल 

सम्पोहः उन्दः, तद.अयने. हाखः सुदित रतं पषटपर प्रषः प्नदाट्िके 

_ भेदति। 

(र) ठदाष्रति भावरिति। स्माद द्रेम्} भमर! समसत 

१२ 



१२४ खादिव्यदर्पणम् \. 

भाद्धारमनुभूव सानन्दम् । 
“रूष किमोमिति १ सखे ! कथयाशु तन्ते 

किं दिं व्यवस्यति १ कुतोऽस्ति च कोटमौयम्” १॥ (ग 

। पध शद्धा । 

प्ररौर््यात्मदोषादयेः शङ्घानर्धस् तकंणम् । 
वैव कम्पवैखय्यपापर्वालोकास्यणोषक्तत् १८९ [श] 

| ख्था.मम्। 

%प्राचेश्चेन प्रह्ितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते 

जातातङ्गा रचयति चिर चन्दनासेपनानि । 

चघुत्त लष्च्ामसक्लदटधर दतद्न्तावदघछात 

च्ामाज्ञेयं चकितमभितश्चन्ञुषीं वित्तिपन्ती" ॥ (त) 

अध स्यूतः) 

सहशन्नानचिन्तादयैभ, समुन्नमनादि करत् ! 

चतुरि खसमता भवता सम प्राणािका परियतसा किं वौदिता दशा? हेसडे। 

मोम् प्ति किं ब्रूषे ?. तत् तरिभाशशौप्र मे म्यं कथुयब्रूद्ि ष्यं किंकिं 

स्यवस्यति करोति कुतः कुतर भसि कौटशौ च वत्तते दति । वसन्ततिलक व्रतम् । 

(ष) शङ्धामाद परेति। परख क्रौव्े '्रुरता तधा भ्रातनः | दोषः 
तदेवमादिभिः अनये तकं श्ङ्ञ, तवर ठैवण्यै कम्पः वेखव्यं खरभेक्गः पार्बा- 
लोकः पार्खावदोकनम् भासस्य सुखस्य शोषय : मवति । 

(त) उदारति प्राणेशेनेति । द्यं चामाङ्गौ लध्राद्न' चपान्ते राताव- 
साने प्राखेशेन कान्तेन प्रहितनखरेषु दत्तनखविलेखनेषु च्ट्केषु जातातङ्ा सती 
चिरं चन्दनारेपनानि, रचयति, दत्तदन्तावघाते भरे श्रमितः सर्दतः चद्धपौ 
वििपन्तौ सतौ भ्रसन्नत् पनः एनः लाचां पतते भर्पयति। मन्दारा; 
क्दानो नान्ूृपि, रखमगैनो भनौ तौ गयुम्नम्इति तल्लदणात्। 



टततैयः परिच्छेदः । १ 

ख्मुतिः पूर्वानुभूतार्थविषयन्नानमुच्यते ॥१६०॥ [य] 
यथा मम। 

“मधि सकपटं किद्धित् कापि प्रणौतविलोदने 
किमपि नयनं प्राप्ते तिद्ज्िुम्मिततारकम् । 
स्मितमुपगतामालीं दृष्ट्रा सलच्नमवाचितं 

कुवलयट्थः स्मरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्"1 द्द्) 

परय मतिः 

नोतिमागानुरुलयादे- 
र्थनिद्धारणं सतिः, 

स्मेरता ध्रतिसन्तोषौ 
` बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १९१ ॥ [ध] 

शरसंशयं त्त्रपरिग्रदत्तमा यदामसस्यासभिलापि से सनः) 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमणमन्तःकरणप्रहत्तयः> ॥ (न) 

"~+ 

(ध) खपृतिमारह खटति! सद्यघ्नानेम चिन्तासिद पूर्वातुभूतसय दिप 

यख वप्त॒नः शानं पतिः उच्यते, तथ भकः म्ुद्मनादिकं भदति। 
(द) उदार्रति मयौति। प्रीपितस्य नायकख खखायं प्रदिः । न्यि 

सुष्पटं क्रापि कुवापि कामिनौल्ने षति भावः किखितु ईषत् प्रसौतविलीदनै 

निदिप्तनयने श्िमपि नयनं प्रापे टदटिपथे गते मति तिष्वर् विजलश्मिवा तारा 

यन्द ताटभं तचा सितं खउष्टासं यधा तघा उपगताम् उपथितां मर्टादटघ्य 

सलब्वम् भवाषितम् भवमरसितं कुवलयटभ्रः नोीद्पषात्याः सेर तद् भानं 

खासमि+ 

(ष) मतिमा नीतौति। मौत्तिमार्गेः नौतिद्ान्दं तस्र स्टुखन्दाटः 

तुखरदारीः ठेतोः भयानां कार्थ्यापां निदाररं निष्यः मतिः, तते ररतापष्तिः 

खम्तोदः शटमानर मवति) 

(म) उदाष्रति भदयमिति। स्यं शक्ना समं निदितं द्रमः 



११६ ` ्ाहित्यदपंम् +` 

, | अध व्याधिः) 

व्याधिर्ज्वरादिर्बाताौः 
भूमौच्छोत्कम्मनारिक्लत्॥ १९२ ॥ [पर] 

तत्र दाहमयतवे भूमौच्छादयः । जैत्मयत्वे उत्कम्प 
नादयः। - खषट्टमुदारणम् । । 

श्रथ वासः | 

निघातविदुदुल्कादोीस्ासः कम्पादि कारकः १८२८९ 

` यथा । 

^ परिस्छुरनो नविघट्ितोरवः 
सुराङ्नास्वासविलोलदृष्टयः। 

उपाययुः कम्थितपाणिपल्लवाः 

सखौजनस्यापि विलीकनोयताम्" ॥ (व) 

छतियनातेः परिग्रहे चमा योग्या, यत् यष्यात् भ्रां साध मे सज मनः भ्रद्धाम् 

श्रभिलापि सखसुतसुकं, दि यतः सन्देशपदेषु खन्दि्धेषु वस्तुषु सतां साधूनाम् 
अन्तःकरणप्रहत्तयः भान्तरायि त्वानि भमाणं साध् मनसा यत् कास््ते तद्वश्- ` 

मेव कासयितनव्यं नाव वैफल्यंखुम्मव दति भावः) वंशस्वितं ठत्तम्। 

(प) व्याभिमाह व्याधिरिति। .वातादैः वाधुर्पिकफादिप्रकोपेरि्घः 

ज्वरादिः व्याधिः, तव भूमौच्छा भपतनेन्छा चउत्कम्यनादिकच्च भ्वति) 

(फ) व्रासमाद् निर्घातेति। निर्घातः, यदन्तरोचे वलवान् मासते 

मरुतादहतः { `पतव्यघः ख निर्घातो जायते वायुखष्मवः४ ददेवंरूपःसृदारुशः 

, शब्दविशेषः, विद,व् तवा उल्का एवमादिभिः हेतुभिः कम्ादिकारकः तास 

भयं भवति। । । । 

(व) उदाष्टरति परिस््रदिति। ललक्रौडावर्शनजिदम् । सुराङ्गनाः 
अ्सरसः परिर्फूरद्धिः परितः सखरह्िः मौनैः मतृख्ैः विघटिताः खर्वः यारा 

ताः. अतएव वासेन विखोशाबखलाः "ट्व; याखां तथामूताः तधा कन्दः; 



उततेयः परिच्छेदः! ` १२ 

, अध व्रौडा। 

-धा्यामायो व्रीडा 
चदनानमनादिदह्छर् दुराचारत् ॥१९ ध] 

यधा) 

“मयि सकपटसित्यादि १ 

प्रथ हषं; । 

हषेसिलष्टावापेर्मनः- | 
प्रसादोऽग्रगद्रदादिकरः ॥१८५॥ [म] 

यथा1 ¦ 

“सम्पद्य पुत्रस्य चिरात् पिता सुखं 

निघानङ्न्धस्य यथैव दुर्गतः । 

सुदा भरर प्रबभूव नात्सनः 

पयोधिरिन्दूदयददूच्छिता यथा? ॥ (य ) 

---~-~- ------ ~~~ 

साप्पिद्ववाः याखां तथोक्ताः सत्यः खौलनम्यापि दिं एनर्विलाचिनानिष्यमिष् 

व्टाददः। दिखोकनीयतःं दभनीयताम् पाययुः प्रापुः । वंश्स्धविसं एम् । 

(भ) त्रोड्ासाष चाण्याभाव प्रति} दुराघारात् टुष्यवष्टाराप् यदनष्ठ 

सानसनादिकासे धायासातः पष्टटता सप्रागट्प्टं उष्टितता प्यः 

पीडा छञ्ना। 

(म) द्मा एपष्ति। इष्य प्रियस्य न्तन: सवाप षमभात् भ् 

मेवललं गददसखदटमापणष्ठं ततृकरः मनयः वदिक्षस धनाः प्रमष्र्ठा षणः । 

(य) उदाणुप्ति समीत्येति। दुर्गतः दरिद्रः निधानष्ष्यसः निषिगिभि- 

क्सस्य यथा पिता दिदीपः दरात् पुम्यं सुख गिरोच्येष ध्न्दछ्न ग्दन्- 

दयेन मुष्टिः दृदद्रतः पणोषिः स्सुद्रष्य रदा पंस चातथः स्वर अरोरन 

पिषृमूव् सपटमितष्य रागाद) श्वय 1 सेद्स्यर्गिश उदम्) 

क 



दृषदं ` साहित्यदर्पणम् } , 

अथय श्रसूया। 

सूयान्वगुरदौँना- 
मीदतल्यादसद्िष्ुता । 
दोषोह्ठोषम विसे टा- 

वन्नाक्रोधेङ्गितादिक्षत् ॥ १६६ ॥ [र| 
यथां 

“ग्र तत्र पाण्डुतनयेन 
सदसि विदितं सघुददिषः) 

मानमसहत न चेदिपतिः 

` परहदिमत्षरि मनो हि मानिनाम्* ॥ (ल). 

अथ विषादः) र 

उपायाभावजन्यातु 

विषादः स्वस्यः । 

(र) पूया खपूयेति। शओ्रीद्यात् उड़तसभावतात् भन्येषां गुखः 

ऋषीनां सम्पदाम् भसद्ष्ठुता सूया, तवे दीपाष्ठाम् शपरनिष्ठानाम् सदोषः 

उत्कौ चैनं सूविभेदः यूभङ्घः च्वद्वा क्रोधः दङ्कितादिक् त्रियते । 
(ल) उदाइरति भरधेति। रथ घनन्तं तव छदि सभायां चेदिपतिः . 

यिश्ुपालः पाख्डुतनयेन युषिष्ठरेख विदितं कतं वर्दिंतसित्ययैः महिषः छस्य 

, मानं सुप्मानं न चमत ! छ तथाहि मानिनं मानवतां मनः परेषां ददौ 

अभ्युदयै सत्रि विहं पि भवति । उद्रताहन्त, प्रथमे रुजौ वदि उरौ च नसज- ` 

गुरक्ताररनन्तरम् । वदाय मनललमाः स्युरथो सजसा जगौ च सवतौयसनुद- 
गतेति तद्वत् । 

(वे) विषादमाईइ उपायत उमायानामभावात् लस यंस तादः 
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टतैयः परिष्छदः। १३२ 

निःष्वासोच्छासदत्ताप- 
सहायान्वं षणादिक्षत् ॥ १६७ ॥ [व] 

यधा सम। 

^एष्रा कुड्लंघणेण 

चिर कडापेण तुद पिवद्दा वेणी |. 

मद सहि! दार दंस 

्राश्रसनटदटिव्व कालउरदन्न दिश्रश्रं" ॥ (श) 

रथ तिः 

ज्नानाभीष्टागमायैसत सम्पृगास्पहता धतिः । 
सी हिल्यवचनोल्लाससदासप्रतिमादिलत् ॥१८२८॥[ष] 

यथा मस) 

क्षत्वा दौननिपौडनां निजजने वध्वा वचोविग्र 
१ न रो यसो ~ णिक 3 

नेवालोच्य गरोयसौरपि चिरादासुषिकौ यातनाः । 

उषस्यः उन्यादङ्ासः विषादछतेतव सिःश्राषः उष्छ्ासः शापः गरष्टायाः 

प्येपश्टादिकष्ष भवति। 

( श ) उदाहरति एषा श्ति। एप कट्ष्टछनेग दिवुरकंषटापेन सय 

निष्डावेणो। समदख्खि] दारयति दशव्यायच्यष्टिरिव काषीरनीद रट 

यम् ४ ति संतम् । & षष्ठि) एषा तवरदेष्टौ कुरिखघनेन कड्दिनिदिक् 

चिकुरकलापेन कुन्तणषनूटेन निया धायस्यटरिद्ि शोहदस उ भगवि 

वा भस दय दास्यति खख्यति तदा काटोरगोद रष्सर्पयि मम् शट 

दशति। 

(ष) तिमा करानिति। दाग तदा समोर भागः एवमादिनि 

शेठभिः सप्पृष्हस्ता पूरलानत तिः; वत सौष्रि ददिः दबगादाहरादटः 

ख्या फभिभा सूरिय भवति। 



१४० ` -साहिव्यदपेयम् | 

एव्यौघाः परिसचिताः खलु मया यस्याः कते सागपरतं 
नौवाराच््लिनापि कैवलमदो ! सेवं छतार्था तनु;° ॥ (घ) 

। अथं चपलता। 

मात्सथ्यदेषरागादेश्रापल्यं तनवस्िति; । 
तव मत्छ नघारुष्यखच्छन्दाचरणादयः ॥१९९॥ [द्] 

यथा। 
'रन्ासु तावदुषमदंषद्दासु सङ्ग 
लोले विनोदय मनः सुमनोलतासु 

घुग्ामजातरनसं कलिकामकाले 

व्यथे कंदथवसि किं नवमालिकायाः” । (क्त) , 

(सख) उदारति क्विति) दीनानां दरिद्राष्णं प्रलानानिति भोवः 

निपौडनाम् उत्पौड़नमित्यथैः छता निजजने बन्धुलने वचसा विग्रहं कष्ट 

अंडा कतेत्यथ; चिरात् वहकालिकौरित्ययः गरौयखौः श्रतिमष्रतौः भरासुषिकभैः 

पारलौकिकौः यातनाः नारकौया मीति भावः नैव श्रालीचख भ्रगण्यिलवा, 

शत्यः यस्याः तन्वाः कते निित्तं मया द्रव्यौघाः घनराध्यः परिसचिताः 

पेर्टहोताः खलु साम्प्रतं खा द्रयं तनुः शरीरं केवलं नौवाराञ्जलिना एकाञ्ललिः 

मितेन नौवारधानेच अपि क्तार्था पष्वते दति भावः अद्री भाव्य पूरवे संखारा- 

धम् भरक्नानतः बह्भनि पापानि कला पञ्चात् चरसे वयर ज्ञानवता. सवे परित्यज्य 

भरग्णवासिना उक्तमिदस्। णाद लविक्रतीडितं हत्तन् । 
(इ ) चपलतामाह मात्सय्येति । मान्छथ्यात् देषात् रागादेः भतुरागारेश 

तीः भ्रनवस्थितिः एकबानवस्यानं चापच्यं, तव सरव्वन, पारुष्य, तधा. खच्छन्द- 

दारित भवति + 

(च) उदाष्टरति भन्याखिति। हे शद्ग! पन्वासु उपमदेखद्टासु 
म्भोगदसासु सुमनोलतासु कमुसवह्लीषु लोलं चपलं सनः तावत् विनोदवः 

प्रौण्य। नवमालिकायाः सुग्धाम् अभिनवाम् अजातरनसम् भवदपररागाम्ः 

'जाताततवामिति ध्वनि; कलिकां कौरकं, कणिका कोरकः एमानिचमरः 



तयः परिच्छदः । १४६१ 

अरथ् स्तानिः। 

रत्यायास्मनस्ताप- 

च्त्पिपासादिसम्भवा | 
ग्लानिनिष्पारताकस्प- 
कार््यानुत्साहतादिलत् ॥ २०० ॥ [क] 

यथा। 
“किथलयमिव मुग्धं वन्धनाद्धिप्रलनं 

हृदयकुसुमशोषी दारणो दीर्घशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्ु ्षामसमस्याः शरीरं 
्रदिज एव घर्मः केतकौ पत्रगर्भम्" ॥ (ख) 

श्रध चिन्ता) 

ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः 

शुन्यताप्बासतापक्षत् ॥ २०१ ॥ [ग] 

कासे असमये किं कथं व्यचः निस्यके कदर्घयखि एंश्यदडि? दमरन्द- 

तिष्छकें ठत्तम् | 

(क) म्धानिमाह रत्यायारेति। रन्वायादेन भ्ररतपरियरमेष मनमादेन 

सषा पिपासादिना ख समुददूता निण्पाकता भरटानप्यसिष्धयेः ्दःटिः, स्तः 

कम्प कारम् सरु्याहतादिक्चस्टात् । 

(ष) उटाष्रति किथखयसिवेति । इरदिलः श्रर्काष्टीनः चमः शिद््षः 

देतकौपतगर्ममिव केतकोकुपुमोदरमिष हृदयसैव कृरुमं श्ोपदतोति रद्द 

दाषः तोत्र; दोर्धश्योकः महाभोकः दसमात् सनात् विष्सुन् ददरः मुग्धः ग्य 

किचरयं पतमिद घला: खौतायाः एस्िष्ड एस्तिः पाषयुदष चामं हष गर 

स्दपयति म्नानि मयति) 

(ग) जिन्तासाङ ष्यागमिति। सिद्ध चनारे: चवम् एक्टर 

तापागां ङारश प्यानं इमा। 



१४२९ खादिव्यदपेणम् } 

यथा सम, 

^कसलेण विहसिएण 

, संजोए तौ वियोदिणं ससिविस्वम्। 
करश्रलपल्ललयसुदी किं चिंतसि † 

सुमुहि ! श्रेतरादिश्रहि्रञ्चा॥ (घ) 

श्रथ वितकः 

| तकी विचारः सन्दे हाट्ं 
भ.शिरोऽङ्कलिनत्तकः ॥ २०२ ॥ [ड] 

यथा | 

नकिं रुदं प्रियवेत्यादि” । “एते च त्रयस्विंशद्ग्यभि- 

पचारिभेदा इति यदुक्त” तदुपलक्तणभित्याद (च) । 

रल्यादयोऽप्यनियते रसे स्ुव्यभिचारिणः॥२०३॥ [क्] 

(च) उदाहरति कमलेति । कमलेन विकसितेन संयीजयन्तौ विरोधिनं ` 
शशिविम्बम्। करतलप्यस्तसुखोौ किं चिन्तयसि सुसुखि! अन्तराद्ितद्दया ॥ 

ति संस्ततम् । ई मुस्रखि! भन्तराड्तम् अन्तरभिनिविष्टं हदवं यद्याः 

ताटशरौ, तथा करतले वामे शति भावः पथ्ये सितं सुखः यखासवामूताः 

सतएव विकसितेन मसेन पद्मन विरोधिनं सखवभाववैरिरं शशिविम्ं संयोज- 

यन्तौ सतौ किं चिन्तयसि? भवे करतलं कमलं सुखः थिविभ्बसित्यति- 

अयोक्तिभेंटेऽप्यमेदसूपालडतिर्वोडव्या । 

(ङ) विवरम तकं इति ।. सन्देहात् संश्यात् ₹ईतौः भूवौः शिरसः 

भह्लौनाद्च नर्चकः विचारः तकं; |. 
(च ) उपलचणं खप्रतिपादकलवे सति दतरप्रतिपादको धर्मविशेषः ततश्च 

चयलिंश्दभेदातिरिक्ता भ्रपि व्यभिचारिणि; स्युरिति भावः) - 

(ङ) रत्यादय इति। रत्यादयः रतिडासादयः भनियते भनिर्दारिति 
रसे व्यभिवारियः णुः! । 



ढतीयः परिच्छैदः। १४३ 

-तधादि श्रे श्रनुच्छियिमानतवावसानात् रतिरेव 
श्वाविशब्दवाश्या। हाः पुनसत्यद्यमानो व्यभिवा््वेव 
व्यभिचारिलत्णयोगात् 1 तदुक्तं “रसावखः परं भावः 

स्थायितां प्रतिपद्यते" । तत् कस्य स्यायिनः कस्मिन् रमर खच्चा- 
रित्वसित्याद । 

गृङ्ारबीरयोरहासि वीरे क्रोधस्तथा मतः| 

शान्ते जुगु्छा कथिता व्यसिचारितया पुनः। 
 इत्याय॒न्यत् समुतनेयं खयं सावितवुचचिभिः२०४[ज] 

श्रव खाय भावः। 

चअ्विसद्ा विमदा वा 

यं तिरोधातुमचसाः । 

आखाद्ाङ्रकन्दोऽसी 
मावः स्ायोति सम्पतः ॥ २०५ ॥ [मः] 

यदुक्तम् । 

¶खक्सूत्रहल्या भावानासन्येषामनुगासुकः 
न तिरोधौयत खायी तैरसौ पुष्यते परमिति" ५ (ज) 

(क्ष) शडगरेति। -श्टदरारदौरयोः शाखः, तपा मीरे करोः, आन्त 

लुगुा, व्यभिदारितया क्यिता। श्व्दादि सन्यत् मार्वितब्रुदिभिः रूवं 

ससुप्रयं गीरष्यस्। 

` (ऋ) प्ायिभावमाई येति, भ्रदिष्टाष्ति। सदिर्टाः मदिराधिन्ः 

विरुद्धाः विरोधिनी बाभादाः यं तिरोषावुम् चाद्टारय्तुम् सदना; सखा- 

दस रषय षदुरः पयोः वस्य इन्दः मूटम् शसो माददुस्पारोरिषस्दः) 

(ज) षणिति! ठद््वरष्दा ताच्दानतरद्वन्दायेनं धन्धा प्रादारम् 



१४४. खाहित्यदप॑णम्ः।.- ` 

। तद्भेदानाह । 

रतिर्हासञ्च शोकश्च 

क्रोधोत्सादी भयं तधा ! 
लुगष्या विद्मयश्चेख- 
सष्टौः प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ २०६ ॥ 

तल } 

-रतिर्मनोऽनुक्कलेऽथं मनसः प्रवणायितम् | 
` वागादिवैक्षताच्वेतोविकासो हास इष्यते ॥ 
इष्टनाशादिभिश्रेतोवेक्कव्य' शेक शब्दभाक् । 
प्रतिकरुलेषु तैदण्णस्याववोधः क्रोध इष्यते ॥ 
का्य्थारम्मेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । 

` रीद्रशत्या तु जनितं वित्तवैक्गव्यदं मयम् ॥ 
दोषैचणादिभिगंहा जुगुप्ा विषयोह्गवा । 
विविषंषु प्रद्राथेषु लोकसौमातिवर्तिषु ॥ 

छतगास्ुकः षठुयतः षौ खायौ तैः मावः न तिरोषौयते न भाच्छा्यते परं 

सिन्तु पदे एष्ट नौयते। 

(ट). दत्यादीनाई सनोऽनुक्लतै, मनखः. वि्षख. भुके प्रोतिकरे भें 
शम्दुनि, भधर्थोऽभिघेयरेदस्वुप्रयोजननिहत्तिषु इत्यमरः.} मनसः विच प्रवशषाचितं 

परेसरखारद्रवमिव्य्थः रतिः! बागारीनां उचनप्रतीनां वैक्नतात् विकतिभावात् 

चेतसः मनसः विकारः सरपं स, इय्यते,। इटसय- म्रियसख- नादिभिः 

डेठभिः चेतष्ठः. वैकतव्ये व्याकुचौमावः. शोकः। प्रतिकष्ेषु, विसदेषु, तैच्यपख- 

चम्रतायाः भ्रवयोषः दास्पवृद्धिविथेप् इव्यथः करौष-दव्यते।, का््यारनरेषु-खेयान् 

स्छिस्वरः. संर; सभावे. उन्साद्रः 1 रौद्र्या तौन्रषठासष्येन मनिवम् 
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विस्फारश्चेतसो वस्तु 

स विस्मय उटाद्रतः। 

शमो निरीहावस्याया- 

मात्मविग्रासजं सुखम् ॥ २०७ ॥ [ट] 

यथा सालतौ माधवे स्तिः। नटकर्मलके हासः! रामा- 

यणे गोकः। मद्ाभारते शमः। एवमन्देऽपि। पएतंदि एतेषु 

्रन्तरा उत्पद्यमानैः तैस्तैरविरदहैरविसदैय भावैरतुच्छिना; 

प्रत्यत परिपुष्टा एव खट्ृदयानुभवसिदाः (ठ )। 

किच्च । 

नानासिनयसम्बन्ान् 

भावयन्ति रसान् यतः । 

तस्य्राह्ावा अमी प्रोक्ताः 

स्थायिसञ्चारिसाच्विकाः ॥ २०८ ॥ [इड] 
- ~----~-*~-----+~- --~ -~ ~~~ - ----~-- ~~~ 

उत्पादिते विक्त्य वैकूव्यदं न्याकृशतापादङं सनटतिरिद्रेय च्वद्रः भवम् । 

दापदषाटिधिः दौषदमरनादिभिः कार्यैः दिपयाहवा दिष्वेयु मद्णपन्रा र 

फसा जुरसा। विदिद्धपु नानाद्िधु लोकसमातिदधटुि लोकद पद्दषु 

चतसः शित यन्तु विस्फारः वकासः स विस्य छदाषएतः कटः िरगी- 

इादस्यायां निष्ष्द्यायाम् भातनि पष्मवकत्ते विश्रामं शियासलेितं 

मुखः प्रसः। 

(ट) स्दणन्रेति। एतेषु स्श्यादिएु एतं रन्यादयः सन्वरा सथ्तः चरु 

श्स्पाः खष्टेदे न प्राप्ताः 1 रुषटयागां सामालिलागाम् स्टुमटे दडः) 

(ह) नानेति। मादा दिदिषारिषषः समिगदसन्दद्ान् भमिग्यन्यश- 

विनये; रमान् यतः भादर्यात्ति व्यथयन्ति तात् भ्रमो सावरछः्सििक् 
भावाः प्रोष्ठाः कदिठाः। 

१३ 



१. 

१४६ सादित्यदणम्। 

यदुक्तं “सुखदुःखादिमिमीवै्भावस्तन्नावभावनम्” । (ट) 

श्रथ रसस्य भेदानाह | 

-ृङ्धारहास्यव्छरुण- 
रीद्रवौरभयानकाः । 
वौभत्सोऽह्त इल्यष्टी 
रसाः शन्तस्तघा मतः ॥२०९॥ [ण] . 

तत गङ्ारः । 

शुङ्ग हि सन््रधोद्भेदस्तदागमनˆडतुकः । 
उत्तमप्रक्रतिप्रायो रसः णङ्गार इष्यते ॥ 

परोद बजजयित्वाच वेश्वाच्चाननुरागिणौम् । 
आलम्बनं नायिकाः स्यु्दक्तिणयाश्च नायकाः ॥ 

, चन्द्रचन्दनरोलम्बरुतायुद्ौपनं मत् । 
चूविचेमकटाक्लादिरनुभावः प्रकीर्तितः ॥ 

त्यौ यामरणालस्य- 
` लग्याव्यभिचारिणः। 

(ढ) भावम्नाइ सखेति सृखदुःखादिभिः भावैः घनैविरेतैः वादम्- 

भावस भावनं भावः| 

(ख) ङ्गरेति। स्यम् | । 
-(त) द्धारमाह ततेति ` सन्पथय जामय उद्भेदः उद्रेकः श्रद्ध 

ल्स्य ्रारः भागमः यथ्मात् श्रसौः एङ्गारः छगतावि्यस्व घञप्रलययनिष्यव्रख 
गप्ननाचत्दात् । उत्तमा उतृक्नटा प्रतिः प्रदानपुरुषः नायक द्वयः प्रायेख 

.. घ्रय वोः, मघानं प्रतिः लियामियमरः । भ्रत्र गङ्गारररे परोदां पर-' 
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स्घायौ मावो रतिः श्वाम- 
वर्गौऽयं विष्णुटेवतः ॥ २१० ॥ | त] 

यथा! “शून्यं वासग्हमित्यदि” ! श्रत्र उक्ष्वरूपः 
पतिरुकखरूपा च बाला भ्रालम्बनविभावौ। शून्य' वास- 

ग्टदसुद्ौपनविभावः। वचुम्बनमनुभावः। लव्वाद्ासौ व्यभि- 
चारिणौ एतैरभिव्यक्तः सष्टदयरतिभावः खहगररूपतां मनर ! 
तङ्ेदावाह। 

- षिप्रलस्मोऽध सम्भोग 

इत्येष दिविधो सतः ॥ २१९११ 

तम्र) 

यवत्तु रतिः प्रकटा 

नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसी ॥२१२॥ [घ] ` 
श्रभोष्ट' नायकं नायिकां वा| 

सच पर्वराग- 

मानप्रवासकरुणात्मकञतुद्धा स्यात् ॥२१३॥ 
~~~ ---~~-~ 

अयाम् सननुरागिर्ी वैश्धा्च वजयितला सन्याः नायिष्ठाः भालेन्दनं तदाप्य. 

विभादा दन्यः) तथा रदिषाद्याः ददिषानुकुलषएटटग्डाः नायकाः शुः ६ 

अन; चम्ट्नं रोखभ्बस्य भमरस्य स्तम् ब्रादिपदन शोङिष्ठकृनमादयः गष्टन्ते । 

खष्टौएनं सदाष्यविभाष व्यैः मतं कचितम्। दोः द्षिपः क्टादयिद 

पलुभादः प्रौत्तितः। उप्तं सर्पम् साख्यं गृद्धा स्या पन्देमाखाः 

न्यभिवारिष्टःसुः। रतिः दर्दः स्यादौ मादः सयं रः प््रामण्स्ः, 

िष्टुटेदता यम्य तधोखः। 
(ष) व्प्रशष्पमाहय्तेति। यत थ्डारे स्तिः भषणुगागः प्रहा. प्म 

यता, (श सभोशएम् सग्प्तं रापिकां र्दद दाग पदर परमत 

स्त दरदः । 
= 
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। | | तत्र) 

श्वणादर्भनादापि मिथः संरूटृरयगयोः । ` 
दशाविशेषो योऽप्राप्ती पूर्वरागः स उच्यते ॥ [द्] 
अवन्तु भवेत् तव दूतव॑न्दिसिखौमुखात् । 

इन्द्रजाले च विते च साच्तात्खप्रं च दर्भनम् ॥ 
 अरभिलाषञ्िन्ता 

स्मतिगुणकथनोदेगसम्प्रलापाश्च । 

उन्प्रादोऽय व्याधि- 

` जंडताखतिरिति दशाव कामद्शाः॥ [घ 

, च्रभिलाषरः स्पहा चिन्ता प्राघ्ुपायादिचिन्तनम् । 
उन्द्रादश्चापरिच्छेदश्वेतनाचेतनेष्वपि ॥ [न] 
अलच्यवाक् प्रलापः स्याच्चेतसो भमणाद्श्टशम् [प] 
व्याधिस्तु टो्घनिःवासपाण्डुताक्तशतादयः । 
जडता हौनचे्टत्मङ्गानां मनसस्तथा ॥ ११४ ॥ ̀  

(द) पवरागमाष गवशाटिति! गवेणात् दशनात् वा निः परसरं. 

खंख्ट्रागयोः सुन्नातानरागयोः स्तीपुंसयोः भरप्राप्तौ जन्धोन्दनलंमे यः दशाविशेः ` 

खवस्यामद्ः, सः पूवराम उच्यते। , 

“ (षं) कासदश्षा षा चभिलाषष्ति। सखम् । 

(न) उन्मादमादइ ऊन््ाद् इति देतनाचेतनेषु सनौवनिनौवैषु श्रयि ` 

अपरिच्छेदः भ्रषिवेकः उादः। . । 
(प) प्रलापमाद् भखच्यवामिति। चम् व्यये , चेतसः समखात् 

मोषं प्रति घाव्मात् या अदद्छा विका, उत्समिवः वाङ् रचनं खः 

अखापः खान्} । ^ 
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 भपस्यटम्। क्रेय उदाहरफानि। 

श्रमाः प्रणवद्छणः परिचय दुद्ाट्रामोदयाः 
तास्ता सुग्धटमो निसगसधुरादे्टा सवेयुमयि । 
याखन्तःकरणस्य वाद्यकरणव्यापार्येघी चणात् 

ध्राशंसापरिकल्पिताखपि भवव्यानन्दखान्द्रौ चयः + (फ) 

श्रत मालतीपाच्तादभनप्ररूटृरागस्य माधवस्याभिलाएः। 

“कथमौचे करङ्ाचीं सान्ना्च्सों मनोसुवः। 

षति चिन्ताक्घलः कान्तो निद्रां नैति निभौधिनीम्? ? (व) 

श्रत कस्यादित् नायिकाया इन्द्रनालद्थनप्ररूटृरागय्य 
नायकस्य चिन्ता। ददं सम। (“सपि सखकपटम्” इत्यादी 

नायकस्य स्तिः । “नेते खच्ननगच्छने” दत्यादौ गुणकथनम् 1 
“श्वासान् सुद्धति” द्त्यादौ उदगः । 

(फ) प्रेमार्द्रा प्ति। सत्प सुन्दरे सनोष्ररे दवयधैः रमौ य्यालतपामूताराः 
पेमाद्रीः प्रेमृष्णा दान्तरतेषटविगेपेप षादरः सिक्ता दधः) प्ररय्रश्रः प्रयः 

प्रावः ततश: ततपूर्ण दलयवेः, परिचयात् पमःपुनदंम्नादिन्यापाराद् उद्रः 
घद्वि्षः राग पनुरागख उदयः चाविर्मादः यासुताः) निच्गंमरः णटति- 

सनोश्वाः तालाः चेष्टाः भपाद्नपरेदपादिकाः सपि भवेः पनमर्नु श्नः, 

भासा सनोरथः तया परिङस्ितामु दिरखिताद पपियाद् ददाम खदन् 

दएमातेपए मनीरवकल्पनामादेर्व्वदः वाद्य वदिर्भयं यत् ष्हरप्स् बृं 

षततुरादिकं तद्य व्यापारः स्बष्ददिपयग्रषटए तस रोधो पदरोकः भनाकरस्स्य 

न्वरिद्दियश सनस पत्ययः घानन्देन सादरः निविदः घन प््ददः टः दिष्वद 

द्व्य; धवति मन्तःकरप्मानन्दख्टिदे विष्टौनं भदतोति फहिता्दः। दट्् 

दि्तीडितं हत्तम् । 

(ष) कमिति साच्पत् सूिनवोग्िदः ननोसदः समष्टं 

एटा स्गमयमां कद् इन प्रलारप दूददन्दाि १ दि शिन्दे साकुनः 

कानः निशधि्मीं रविं व्दाप्द निद्र ग एति परामेदिः 



~ दशर : सादिद्यटपणम् + 

, ~ तिभागशेष्मसुः निशासु चक्णं 

निमोल्य नेते सहसाः व्यतुध्यत्\ 

क नोलंकस्ट ! व्रजसौत्यलच्यवाक्. 
 श्रसत्यकण्डापिंतबाहइनन्धनः ॥ (भ) 

चरत प्रलापः । “भ्वातर्दिरेफः इत्यादौ. उन्मादः; 
पाण्ड चार्मं वदनं दयं खरसंः तकालसच्ध वपुः 1 
श्रावेदटयति. नितान्तं चत्चियरोगं सखि ! ददन्तः ॥. (श 

अच व्याधिः। 

“निखिणौश्रलसश्रणौए खिदिग्र" सव्व सुणिचलं अङ्गम् ॥ 

दीहो णौसाखरो एसो सारद जोबदर पर" ५ (य) 
अत्र जडता। इदं मम। 

रसविच्छेदशतुत्ान्मरणं नैव बर््यते | 

(म) विभागेति। दतौयो मागः विभागः. सं्याशब्ट्सख हत्िविषये 

कचित् पूरपायेत्वमिष्यते इति बोध्यम्! सखः ओेषो यासां तामु ढतीयनामाव- 
चिदामु दव्वधः निभासु राचिषु द्यं पार्वतीति अध्याद्धाखे चपं नेनि निमोल्यः 
निद्राधेत्यधः ई नीलकण्ठ ! र} कं व्रजसि दति भलद्या विना खत्यमिन्यषः 

वाक् वचनं यखाः तथाभूता भसल्ये कण्टे भपिंतं वाह्नोबन्धनं यया तादौ 
अभवदिति शेषः । वंशस्थविलं न्तम् । । 

(स) पार्ड्ति। हेस्खि{ तवपाखु चामं कशं वदनं सरसं मेसा 
वेश्रपूपे दयम् भतं सखदविषयनिसत्मुकमित्यथः वपुः शरैर इदन्तः इदया- 

भ्यन्तरे नितान्तं गाद चत्रिवसोगम् एतच्छरौराचिकिन्सनीयं व्याधिम् भावे- 

दयति प्रकटयति | 

( य) भिखिणौति ` विचिनौदलभ्रयनौये निदितं उवे सुनिदलसद्रम् 

दोघ निःाखभर एष साघयति जीवति परम् ४ प्ति संवेम् ! कस्याञि- 

` च्रायिकाया अवस्थां ट्टा कखचित् समपि प्रति उक्तिः 1 विसिनौदलश्यवयनौवै 
पद्मपवशव्यायां निदितम् भर्पितं सर्वम् भद्रं यरीरं सुनिश्रलं खन्दर्णाहितं, 

दौषः खायतः निःशासभरः निःशाच्तातिश्चयः जौवतौति परं कैवलं 

साधयति च्मक्गि}\ । श ८५ । 
~ 
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जातप्रायन्तु तदाच्य चेतसाकाङ्न्तं तधा ॥ 
वर्यं तेऽपि यदि प्रलयुव्ौवनं स्थाददूरतः ¶ २९५ 

। तव श्रां यथा। । 

“शेफालिकां विटत्तितामवनलोक्छ न्दी 
प्राणान् कथलिद्पि षारयितुः प्रभूता। 

श्राक्ं सम्प्रति ततं चरणायुधानां 
किं वाःभविष्यतिन वेद्ध तपखिनौ खा (ट 

दितोयं यधा) 

“रोलम्बाः परिप्रूरयन्तु इरितो महारकोत्तादसेः 

मन्दं सन्दमुपेतु चन्टनवनौनातो नभखानपि। 
` माद्यन्तः कलयन्तु चूतभिखरं केलीपिकाः पमं 

प्राणः सत्वरमण्मखारकटिनाः गच्छन्तु गच्छन्स १ (र) 

(र) शेफाणिकासिति। दृया नायकं प्रति उरिरिय्म्। दारन् 

हलश्राद्मै तप्रश्िनी वराको भ्रेफाहिकां विदितां दिकरसिताम् चदशीक्द 

कचधिदपि लष्टप्ापि प्रापान् चारयितुः प्रभूता त्का समधा दनृटिष््दः, 
सम्प्रति षरण्णयुधानां कुद्ुटानां स्तं रवमाकण्य किंवा भविष्यति तवृ नरष 

नक्लानासि। रवेमध्यमागे अेफादिक्षा विकूमति, वर्भनेपि कान्तागमनं 

प्रति पाशासणवः, कुष् टस्तय्रषपयय तु रसावादसानपूचकलःत् नैरान्यमनि 

भावः! वउन्तिखकं दत्तम्! ` 
(स) रीषम्या ष्ति। रोखन्वाः ममराः भन्पाररोटाष्टः एषितः दिशः 

पूरयन्तु। चन्दनवनोलातः नभण्वान् वायुरपि मन्दं नन्दम् ख्यन् देष! 

रेलीपिकाः क्रीडे पोपिताः कोर्लिः पूतद्रिखह पासति शिता 

षति शषः मादयन्तः पुतादुर्ा्दैन उद्दस वण्ये; पथमं स्देरवमेयं कट्प्मु 

गायन्तु. मपो समठारः पौषः तत् कठिनाः पादाः वेरं मप्र गछन् 

मन्छनु। भ्रखविष्ठोदितं दत् । 



१५२ सादित्वदषयम् । ̀ 

ममैतौ ।. ठतौयं यघा। 

कादय्वग्यी सहाश्वेतापुण्डरौकहत्तान्ते! एष च प्रकारः 
करुणविप्रलम्भविषय इति वच्चामः। केचित् तु “नयनप्रीतिः 
प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽय सङ्गल्यः। निद्राच्छेदस्ततुता विप्रय- 
निहत्तिस्लपानाशः। उन्मारो सुर्य खतिरित्येताः सरद 
दशेव स्यु (व) इत्याइः । तत्र च। 

अदी वाच्यः स्विया रागः 
पु सः पश्चात्तदिङ्धितैः ॥२१६॥ [श्] 

इ्गितान्युक्तानि यथा रन्नावल्यां सागरिकावत्ससजलयोः। 
पादौ पुरुषातुराी सन्यवल्यप्येवमधिकं हदयङ्गमं भवति । 

नौलौकुसुव्धमचखिष्ठाः पूवरागोऽपि च विधा । 

न चातिशोभते यत्नापैति प्रेस मनोगतम् ॥ 
तन्नौलीयगमाख्यान्ति [ष] 

यथा श्रीरामसीतयोः | 

~ ~ + 
(व) नयनप्रीतिरिति। नयनप्रौतिः चचूरागः, वित्तय मनः षासद्कः 

1एक्तिः, खङ्ल्यः एवमेवं करिष्यानोव्येबंदपः सनोरयविशेषः, निद्राच्छदः नाग- 

रुषं, तनुता काश्यै, विपयनिषठत्तिः वाद्यवस्तचुख्यं, वरपानायः निलव्यता । 

प्रन्यत् स्म् ! । 

(भ) भादाविति। चादौ भरतः दियाः नायिकायाः सगः नायकं 

प्रति भनुरागः वाच्यः वर्णनीय इत्यधेः, परात् तदनन्तरं तखाः शद्धितैः चैटा- 

विशे; नेतविचेपादिभिः पेखः नायक्ख रागः वाच्य इति भेषः। 

(ष) नौलौरागसाडइ नीलीति। यत् सनीगतं प्रेसन च भतिभोमते 

नातिमात्रं वेते इव्यथः, न सपति न नन्ति; तत् नादद्ितसवि्वाचत- 

सिये; नौचौरामम् भाद्यानि कथवनिि । 
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कुसुम्भरागः तं प्राहर्यदपेति च भोभते॥ [स] 
मञिष्ठारागमाडइस्त' वन्नापेव्यतिभोमते ॥२१७) [ड] 

| प्रय मानः) 

मानः कोपःसतुदेधा 

प्रगवेष्याससुद्धवः । 

दयोः प्रगशयमानः खात् 

प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ 

प्रेम्णः कुटिलगामित्ात् [च] 

। कोपो यः कारणं विना} २९८॥ 

दयोरिति नायकस्य नायिकाया उवाः प्रख्यमानो. 

वर्गानोवः। उदादरणम्। तत्र नायकस्य वथा 1 
“श्रली श्रपसुत्तग्र! विरणिमौलिग्रह्) देमुसुहव्र! मनं ग्रोश्रासं। | 
गण्डपरिउम्बणपुलदग्रद्वः) ण उणो चिराद्स्सं"॥ (क) 

[1 

(स) फुमुमग्रागमाद दुमुष्धरागनिति। यत् मेम शेति शस्स्यि 

भ्योमते शच, तत् उद्रिक्तः दपि; वुमुष्रारं प्राः । 

(दइ) मध्िष्ठरागमार मध्चिदेति। यन् प्रेमन् चयेति र रभ्यति सति- 

श्रीभते च, तत् भविदममव्यद्विक्रसिलयः मद्धिटारागम् सादः कथयनि। 

(च) फुटिश्गामिद्दात् फुटिनायकनायिक्ानततादिन्ययः य्व नायः 

मायिष्ादा कुटिः कुरिष्ठाङदा रत सन्छोन्य' मानष मृष्ट्रद द्ति भादः) 

(क) स्खोष्ति। भख)ोकप्टुमक ! विनिभोल्ताद ' देडिरुम्ग) 

सश्यमग्काश्म् । मण्ठपरिवुम्दनपुखष्ताद्र ग॒ एमद्िरयिप्ामि प्ययं 

संम्डतम् । नापिष्ागमने दष्टम्पमरुद्मम सपटागद्रदे नदटङ् ष्ट दि. 

साया एलिस्यिम्। र यछीकम्पमक ! रूपटटि्न{ दिर रम 

{षते ष्दिशोरेग सद्रम्डो। दमम गषतम ! रप्टप्र पयुम्५ 



[7 ॥ 

१५४. सादहित्यदपणम्। 

नायिकाया यथा कुमारसस्मवे सन्ध्यावर्यनावसरे। 
उभयोर्यया । | । 
""पगश्रङ्गविश्राणं टोखंवि श्रलिश्रपसुत्ताणं माणद्खाणम् । 
णिचचचलणिरुदणोसासदिखकसाणं की मल्लः” ॥ (ख) 

पल्युरन्यप्रियासङ्ग दष्ट घानुभिते शुवे । 
दैप्यामानो भवेत् स्तीणां तव तनुमितिस्िधा । 
उत्सखप्रायितभोगाङगोच स्खलन सम्भवा ₹१९ [ग 

तत दृष्ट यधा । 

“विनयति सुद्णेः दृशोः परागं 

प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन। 

तददितयुवतेरभोच्एमक्णोः 

दयसपि रोषरनोभिरापुपूर" ॥ (घ) 

पलकितानि रौमाचितानि रङ्गानि यख तेत्सब्वोघने। एतेन पलीकनिदरेति 

भ्यन्यते। सद्यम् भवकाधं स्थानं रौद, पुनः इतः परंन विरयिष्वासि नं 

विखस्विषये । , भत नाथिकाया विलब्वेन नायक मान दति श्रलौकखप्र- 
मश्रात् दौरिल्यश्च बोध्यम् । 

(ख) षपप्ष हइ्ति। | प्रश्यकुपितयोद योरप्यलौकप्रसुप्तवोर्नानिनोः । 

निश्निरुडनिःश्वाखदत्तकणयोः को सहः ॥ दति तस्तम् प्रणयेन प्रिमणा 

पितयौः कौपं गतयोः चवएव भ्रलौकप्रसुपघ्तयोः कपटनिद्धितयोः दवीः उभयोः 

सानिनोः मानवती: निशलं यथा तथा निरे नि.च्रासे -दत्तकर्पयोः स्विरक्ययो- 

रिव्यः दम्यव्योरिति शेषः को सल्ल: मानभन्नखसयः १ न कोऽपौव्यधः। 

(ग) प््युरिति। पत्यः प्रियद्य भरनयप्रियासदधे भ्रपरनायिकारुक्ौ दष्ट 

यते थवा श्रतुसिते सति स्रौणाम् ` दूर्यासानः भवेत्, -वत्र तेषु विविधेषु मध्ये 

द्त्यथः अनुमितिः अनुमानं चिधा भवति, . उतखप्रायितं दख्धर तदुत्कौत्तनं, 

मीगाङ्ः सम्भोगविङ, तथा गौतच्छष्ठनं नासन्यतिक्रसः एतत्तयख कारणत्वात् 1. 

(घ) दिनयतीति। प्रणयिनि कान्ते भाननानिललेन च्ुखसारुतेन सुटः 

सनयनायाः दभोषद्ठषोः पतितमिति शेषः कौसुम परागं रजः विनयति निरति 



टलैयः परिच्छेदः! १५ 

सन्भोगविद्धनानुसिते यथा। 

“नवनखपद मङ्ख गोपवस्यं एकेन 

स्यगवसि पुनरोष्टं पाणिना ठन्तट्टम् + 

म्रतिदिग्रमपरस्ौसद्भभंसी विसर्पन् 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् १! (डः) 

श्रनुनयपथन्तासदने (च) त्वस्य न विप्रलभमेदता किन्तु 
स्म्मोगसद्धासैर्याखभावत्वम् । यथा 

“भ्तरसेदे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोक्कर्डसुदो चते 

सदायामपि वाचि सस्ितसिद्रं दग्धाननं जायते! 

काकंग्यं गमितेऽपि चेतसि तनृरोमाच्चमानम्बते 

ट्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्िन् नने” ¢ (क) 

सेति तखाः सुटः भष्टितियुवतेः.विपदकामिन्पाः खप्दया श्ति यावत् चदरोद्यं 

नेवपगलसपि भभोष्य ततृचप्नं रोपरनोभिः कौपपरमेः भापएपूरे भापूर, 

कोपरुलुपितसभृदिति भावः। पुिसायाहचम् । 

(डः) न्वेति! नवानि नखपदानि नसरदखिशानि यिन् काटशम् 

शरदम् संगुरेन वसनेन गोपयमि, दन्तदम् परोष्टं एनः पादिन सरपहरेन 

स्यगयसि तिसोदधासि, प्रतिदिनम् भपरप््रोरुद्रपंषो भन्यकानासष्रस्चकः 

विसर्पन् व्याध्रवन् मदपरिमलगसः रूतनिमदंजनितसीरमविदेपः, विमर्द 

परिक हत्यमरः ¡ केन प्रकारेए वरीतुः गोपयितुं शयः? न फरापोत्रदः) 

साहिनौपतन् । 

(-द,) पलुनयपप्यन्ताखष्ने प्रियद्दनादिना मारमद्नादिदुषब्दापारः ष्ठुः 

सयः तत्प्यन्तस्य मदने खीटूमद्वदपते। 

(क) समेट प्ति! तथिन् छमे ट्टे उति माग श्प निर्दद 

निशं सामादखष्वगनित्यदेः कष्टं ङग परहारेद भदित } नषगाणोरदः। 

तधा, म.मटे शमह सचति हतेपपिटटिः भ्र उत्कट समदुषुङं पदा 
तधा छरीदते ष्टः प्यति) वादि रघम रडाया्मदि मदमादऽन्दः 

द् दग्धान् एप्रितं रेषदासमश्ति द्यायते। ददहि {पिति कारु कनि 
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 यथावा। 

^“एकस्िन् शयने पराद्खतवा वौतोत्तरं ताम्यतोः 
रन्योन्यस्य हृदि खितेऽप्यनुनये संर्ततोर्गौरवम् ।| 
दम्यत्योः शनकैरपाङ्गवलनान्मिश्ौभवश्वन्तुषोः 

भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकग्ठ ग्रहः” ४ (ज) 

| एवमन्यत्र । 

सास मेदोऽथ दानच्च नद्युपेक्चे रसान्तरम् । 
तङ्गङ्ाव पतिः कुर्यात् षड़पायानिति क्रमात् ॥ 
तच प्रियवचः साम मेदसत्सख्युपाजनम् । 
दानं व्याज्ञेन भूषादेः प्रादयो पतने नतिः ॥ 

सामादौ तु परिच्रीरे स्यादुपैक्तावधीरणम् । 

मसितेऽपि तनुः रौरं रोमाछम् भ्रालम्बते रोलाशिता भवति। मानाकरखे 

तिग्ुर्वतौं सुखौ प्रति कखाचिदुक्तिः। यादूःलविक्रौडितं हत्तम् । 
(जन) एकखित्रिति। एकेन् अग्रे शय्यायां पराद्खतया परिषव्य 

श्यितया वौतोत्तरं विगतोत्तरवचनं यथा तथा ताग्यतोः क्िग्यतीः अन्यीन्यख 

परस्ररम्य भ्रतुनये नुनयाभिलापे इत्यथः इदि मनसि सितेऽपि गौरवं मानं 

संरदतोः मानभष्गमनिच्छतोरित्वथः शनकैः क्रमशः अपाद्रवलनात् तिवेक् 

नेतात्चादनात् मिग्रौमवन्ति चषि यथोः तादश्योः दम्््योः खौपुंखयोः 

सानवि; प्रण्यक्लदरः सडासं यथा तथा रभसेन वेगेन दषंणवा, रभसौ 

वैगपयोरिलमरः। व्यासक्त दत्तः करग्रहः सण्टाद्येषः तत्र तथाविषः सन् 

भग्र; गतः। घ्ादूंलविक्रौडितं उत्तम् । 

(भी) मानभञ्नोपायानाहइ खासेति। पतिः तख मानस सडणय 

सडनाय सासादौनि षट् उपायान् क्रनात् पूर्वपद निरासे इति भावः कुयात् 

पअवलस्वेत | तवं तेषु मियवचः भियवाक्व खास, तस्याः सख्याः उपार्ननम् 

्ायत्तोकरथं भेदः, व्याजञैन कलेन भूषाः भर्पयं दानं, पादयोः पतनं नतिः, 

द्य सासादौ रपाये परिषोके जयं. पाते -विफसे बलर्धः भवधौरयं किमपि 
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रभसचासहषदिः कोपभ'प्रो रसान्तरम् २२० [भः] 

यथा। नो चादटयब्णे" दत्यादि। श्रव डि सामादयः 
पश्च.सूचिताः। रसान्तरसृष्राम्। श्रव प्रवासः 

प्रवासो भिन्नदेशत्वं कार्य्याच्छापाच सम्भृमात् । 
तवाङ्गचेलमालिन्यमेकवेगोधर' गिरः ॥ 

निः्वासोच्छासमदितभूमिपातादि नायते२२१[अ्] 
किञ्च । 

अ्े्वसी टवं तापः पाण्डुता दत्यतारुचिः। 
अ्ठतिः स्यादनालम्बस्तन्ययोन्माद मूर्छनाः ॥ 
गटतिश्चेति क्रमाजन्नेया दथ स्यरद्णा इद । 

श्रसीषठवं मलापरत्तिस्तापस्तु विरहज्चरः ॥ 
~~“ ---~~---~~~--~~~-~-~~-----~~-~----------~---~---~--~-- ~~ -~~---------------~- ~~ ~~ 

अमनुटानसित्यदः उपेषा खात् । रभसात् देगातु यः वाचः भयं षद्रमोष्दा 

भोतिरिखयदः वा इषादिः तष्मात् कोपभ'थ माग्पण्नम् सन्णीरसः श्सानरर 

उष्सा भावनन्तरयोगात् पदमादस कपत द्यः स्वादिद्यस रखाश्प- 

सदेति भाबः। 

(ख) प्रवासखमाहङ भ्येशादि) कायात् सभोटप्दष्ामात् शापात् सभि 

सम्पातात् सशरम् एपद्रवादिभयादिवः भित्र रमान्तरहतिन" परषषः 

यष ति भतुसष्नौयम् यव रप्यष्योमिद्रटेदतसिता स्यात् ६ प्रषः प्या 

शूत्यर्यः | तत प्रवासे सहस अरोरष्य दद्धस्द वस्य माकन्द, सिरः रष्पेषौः 

धरं, निःयासः दीयाणः, कासः उषतः, रित, भूमिदितादिश् 

शाति, एतत् तु सर्द" पादेद मारिष्टाया रद यन्द दं ररक. 

भिति गोष्ठम् । 

{द ) स्देति। स्हष्डटे एताः स्मोटरादद दथ सरद; अभम 

एाः। सानाम् दापसिः दिः बाननशदः पदटष्म् । रिष्ट 

१४ 



| ह सादित्यदषंणम् । - 

ग्ररचिर्वसतुदेरा्यं सवंचारागिताऽधुतिः | 

अनालस्वननता चापि शृन्यता मनसः स्मृता॥ 
तन्प्रयं तवकाश्चो हि वाद्चाभ्यन्तरतस्तथा २२२ [ट्] 

षं स्यष्टम्। एकदेशतो यथा सम तातपादानाम्, 
- “चिन्ताभिः स्तिमितं मनः .करतल्ते लौना कपोलखलो 

प्रलषत्तदेश्यपाण्ड्, वदनं ष्वातैकद्डन्नोऽघरः 1 ` 
(अन्धः करपञ्चिनौकिथलयैनोपैति तापः शमं 
कोऽस्वाःप्राधिंतदुलभोऽस्ति सहते दौनां दश्रामीटशौम्”॥ (द) 

भावी मवन् भूत इति त्रिधा स्यात्तच काव्यजः२२३ 
कायजस्य बुदिपूरक्रत्वात्-तै वध्यम् । तत्र भावौ व्रधा 

सम । | 
"यसः सुन्दरि ! याहि पान्य॒ ! दयिते ! शोकं हा सा कथाः 

श्यो कस्तं गमने कुतो सम १-ततो वाष्प कथं सुच्चसि ?। 

स्वरः "व्यापि; तापः। पडता प्राणुवयंलः दुःखेन भरौरख नित्तेजस्कतया 

ेतीभावः द्रव्य, कतथता 'दौर्वत्यम् अरुषः वस्तुषु वैराग्य विगतख्ष्वं, सुवव् 

रूईव्िन् वस्ठुनि खरायिता चचन्तीषः, चटति: मनसः शुन्यता, भनादम्बनता 
` खक्खम्बनराद्िय' सृता । वाद्नाष्यन्तरतः तछ् चभौटख प्रकायः तन्मयम् । 

` (ड) ` दिन्ताभिरिति॥ सनः चनरिन्द्रियं चिन्ताभिः ध्यानैः चिमितं 

स्रं, कंपोडखलौ मण्डटेनः करतद्धे खौना स्थिता वदनं प्रयृपख यः 

खथदैश्रशन््रः वदत् पाणु मखिनश्रेतौमावमापत्रसियवः, अरः शासेन एकं 

दवद खिन्नः क्रान्ः। तापः घन्वःसन्तापः दां यौकरैः विन्द्मिः पत्नौ. 
 क्िशलंयैः कमलपत्रैः शमं धान्निंन उपैति नप्राप्रोति। तए बसछाः 
नाथिकाथाः कं; ननः प्रार्दित्ाखौ दुर्खमडेति तथाभूतः प्रार्थितः खन् दुखं 
स्यथः ग्रलि१ यः ईट्धौ दशन खहतेन सदु शक्रोतौीवयेः। शादू्ख- 
प्िक्रौड्तं ठत्तम् । ` ‡ - 

{ख} -बाम.ष्ति। दन्पवोडक्गिप्रसुकतौ | रेपृन्दरि! वामः र्छामः, 
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` शौप्रंनव्रजसैति? मां गमयितु' कख्यादियं तै तरा १ 
भयानख् सद त्वया लिगमिषोर्नीवस् मे सश्रूमः" ॥ (ह) 

भवन् यथा। क 
^श्रश्वानं बसयैः क्तं प्रियससैरसख रनसरं नतं ` 
ट्वा न चणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुः पुरः । 
यातु" निचितचेतसि प्रियतमे सवं खम प्रस्िताः 

गन्तव्ये सति जौवित ! प्रियसुद्रत् सार्थः किमु त्यज्यते १४ (ट) 

भूतो वथा । । 

“चिन्ताभिः स्तिभितम्'' त्यादि । शापाद् थथा 1 नतां 
जानौघाः” “दरत्यादि०। सम्भृमो दिव्यमातुषनिर्घातोत्पाता- 

दिजः। यथा विक्रमोर्दश्यासुर्वभी पुरूरवषीः । ` 
भरत पूवंरागोक्तानामभिलापादीनामव उक्षानाख्च अङ्गा- 

सौष्टवारीनामपि दथानामुमयेपामपि उभयव सम्यदेऽपि 

चिरन्तनप्रसिद्धया विविच्य प्रतिपादनम्। 

षटेपान्व ! पवि! वाहि गक्क, ह दयिते} प्रवि! बदा मरोकं माषाः 

मकु, ते तब गमने मम भक; कुतः किनन् ?. ठतदलरि. कपमापः 

मेनं छठि व्यनधि रोदिषौवषः, शोप्रः सत्वरं नत्रगछि नगष्टरखि द्रवि 

तो; वाष्प सष्ठामोति रेषः। मां अमयितुः तै तद भ्यं दरा कात् 

किमम् !? सवबा सड लिगसिषोः नेन्तुनिच्कोमें मम स्स शौदल लोदनर 

मयान् महन् चयं सश्रमः व्ययतेव्यवेः। ज्रादू खविकोक्तिन्त्तम्। 
(दढ) प्रस्थाभमिति। परि्तमे शातुः विदय मन्यु निरिति सिर 

जिते सति बवे; प्खान छतं दुभावगडा च्टरानां कन्न तान्या छन्ः 

दिति भारः पिचष्येः स्यः अशुनिः अजन्म भतं बिरमिन्ददः पथसुछामा 

मतिं टप्रापि यदि प्रिबतमोम् सष्छेदिति मागः शटा रपे अप्र च्म 

सारिमभासितेद्छितम् स्पेप्यां स्छोति कावः, सत्तम रमष्टा एः इटः 

गन्तुः स्बददितम् खदृक्क ददद्द् प्षितमठ्व सदे मगम॒ः {तिरि नारः 

दत्व एर बवय्।दद पवद; धमं एुगप्य् पस्दिदाः रवद. शोर; 
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< , शय कर्णः। 

युनोरेकतरस्मिन् 
गतवति लोकान्तर' पुनर्लभ्ये । 
विमनायते यदैक . 
स्तदा भवेत् करूणविप्रलम्भाख्यः ॥ २२४ ॥ [स] 

यथा कादम्बरीं पुण्डरौकमहाश्वेताहत्ताम्ते ! पुनरलभ्ये 

श्रोराम्तरेण वा खभ्येतु करुणख्य एव रसः! किच्च श्रवा 

कासरसखखतौभाषानन्तरमेव खद्गारः। सङ्मप्रत्याशया रते. 
खद्धवात्। श्रयन्तु “करुणः” इत्यभियुक्ता (त) मन्घन्ते । 
यश्चाव “सष्मप्रत्याशानन्तरमंपि भवतो विप्रलब्धग्ङ्भारस्य 
प्रवासाख्यो मेद एव” इति . केविदाद्ः। तदन्यं सरणरूप- 

दिशेषसग्धरवादहिव्रमपि मन्यन्ते। 

श्रथ सम्भोगः । , 

दर्थनस्यशैनादौनि निषेषेते विलासिनौ । 

मन्तव्ये एकल्िम् समये अवद्य मन्तव्यमिति स्थितै सति प्रियसृष्त् सायः 

सष्धौ ग्खयादिरिव्वयेः किसु कधं व्यन्वते? त्यकुं युन्पते ष्वः शाद् ख- 

विक्रौडितं ठत्तम्। । \ 

(ण) करुशदिप्रलन्माङ भधेयादि ` यृनोर्दम्द्योः खोकान्तरं `गतववि 
एकष्पिन् एकतरे पनखंभ्ये प्राप्ये सति एकः तयोरेकतर इत्ययः चत् यतेवयन्यदं , 

विमनावते विसना श्व घाचरति भोकार्तः सन् विष्ठापादिकं करोतौल्ययेः श्रसो 
कर्प्विपखन्मी नाम। 8 

- (स) पुमर्य श्ति। अच रतेर्ना्जात् खत्कटश्चोङ्करुश्रवादिति भावः 

अयन्तु दर्दः कर्डविप्रलम इत्यथः! अभियुक्ताः मानाः ।: 

(थ) सश्रोगमाइ पधेवदादि।: षद चन्दोख्मरटरक्नौ षटरागिदौ विखा- 
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यच्रानुरक्तावन्योन्यं सम्धोगोऽयसुदाइतः २२५ [य] 

श्रादिशब्द्ादन्योन्वाघरपानवुम्बनादयः! “शून्यं दान 
ग्रम्” इत्यादि । 

संघ्यातुम शक्यतया चुम्बनपरिरम्धणादिवडमेदात् 

अयमेक एव धीरैः कथितः सम्योगगृङ्णारः ॥ 
यत्र सखाद्तुषट्कं चन्द्रादिव तथास्तसयः ! 
जलकेलिवनविहारप्रमातमध् पानयामिनौप्रर्तिः| 
अनुलेपनभूपादयया वाच्य रुचि मेध्यमन्यच्च ॥२२६॥ 

तथाच भरतः) “यत्किछिलोके शवि मे्यसुच््वनं 

दभेनौयं वा तत् सवं ङ्गारेषणोपमोयते उपयुज्यते 1» किध । 

कथितश्चतुर्विघोऽसा- ` 

वानन्तर्व्यात् तु पूवरागादेः ॥ २२७ ॥ [द्] 
यद्क्तत्। 

“न विना विप्रलम्भन सम्भोगः पुष्टिम्तं। 

कषायिते हि वसादौ भूयान् रागो विवदेते" ! (घ) 

--*~-----~ ~ --~ ~~ ~~~ ~~~ - + " --~~- ~~ ~ 

सनौ विहखनभ्रौली दष्ययौ द्नस्पयथमदौनि निकेते कुस्मः स्यं मय्य 

सदटास्वद्रदारः उद्यतः कथितः। 

(द) सधितष्ति। भमो मन्मोरः 

अदिवाटिन्यदः चतुर्वि कथितः प्वरामागमरः मानानन्तरः धटामान्नरः 

पूवसागाटः सामन्त् सन्नर- 

फएर्प्यानन्दर शति। 

(घ) मेति) दिगष्ट्न दिद सषलीयः म टम् सय. 

विपषष्पूदरे {र एटि प्रसमेदेति सादः। पिदा दरदो गर 

रूपायभदेम द प्यः यूपान् मान् ररः ददेत हट रसत 

211 



द्र : भारिल्यदरपणम् 1 

तत्र पूर्वरागानन्तरं स्मोमो यथा कुमाररन्धवै पार्वती-; 
परमेश्वरयोः । प्रवासानन्तरं सम्भोगो यथा मम तातपादा- 

नाम्। | 

“नलम ते नतु पच्छन्ा्ि! किसश्रं चेमं मद्ङ्ग ददं 

एताहक् कशता कुतस्तु पुणो युद सरोरं जदो । 

केनाहं ए्थुलः प्रिये ! पमद्णीदेरस्स सम्पमौलग्डत् 
त्वत्तः मुभ्चु ! न कापिमे जई इयं चेमं कुदो पुच्छसि (न) : 

{म ) चेमभिति। ई पञ्मलादि! प्र्रतलोनश्योभितनयने ! ते तव 

चेमं ङशलं नश्च किम् १ किखभ्र्भिति कथकं चेमं सद्द दृद्म्। 

टम् भ्रवयधे कथं भीं मस भङ्गः चैमं कुशलं ममाद्नस्य काण्यमेव 

सेमभिति भावः| एता्क् छता काण्वं तवेति शषः कुतः किस्म् ? 

तुद्ध शति सबं एनः पुष्टं ध्योरं यत दति. संसस्वम् ! वतः यथ्यात् तव 

` श्षदीरं प्ट नायिकान्तरसश्भोभेमेति मावः। ह प्रिये! श्रं केन हतुना ` 

ष्यलः स्यूलाङः पभवभिति भेषः। पपदौ द्रति प्रचिनोरैच्स सनी 

स्लनात् प्रपयिन्याः भरपरकान्तायाः रेख सम्मौलनात् सद्गात् हेससू! 

सुन्दरि तप्तः धेदाथां पश्चमी लदपे्तया इत्यध; कापिसेन प्रखयिनौति 

ओषः! . अ इति यदि ष्दं चेमं कतः पच्छ, यदि द्दम् पदमेद प्रएयनौ. 

व्येवम् भलि, ततस्तदा ऊतः कखमात् चैमं एच्छलि एतदव मे कश्चन् पतस्तद् 

सेमलिश्रासा निर्वकागेति भाषः 

#* धपय यया 

पदप्रणतमालीकय सान्तमेकान्तकातरम् । 

शुष्ठम्तौ दाप्पदन्ता्न मुपुष्छी तेन चुस्विता ४१६ 

रूगन्त दोरछतान्सवद्धकुडरात् दं पर्छपञ्ेन सै 

भक्षा छन्त तदर्जनय्रसभरं प्रवद्गमािद्य माम् । 

,दव्याधर्पयं निमौचिताईनयनं खीरं भनैरामतं 
.खोष्ठां बदनासृणं खगरमः सैरं वुचुले प्रियः" ६२६ 



ठतौयः परिष्छेदः। १९६१ 

एवमन्यत्रापि रश्म्। अधाः) 

विक्तताकारवाग्वैश चेष्टादेः करुटकाइवेत् । 

हासो हास्यस्थायिभावः प्वेतः प्रमथदैवतः 
विक्षताकारवाकचेष्ट' यदालोक्य ₹हसेच्जनः 

तद्दवालय्वनं प्राहृस्तदधे्टोदौपनं मतम् ॥ 

अनुभावोऽचिसल्ञेचवदनस्पमेरताहदिकः। 

 निद्रालस्यावदहिल्याया अव्र खुव्यभिचारिणशः ॥ [प 

ज्येष्ठानां स्ितहसिते 

मध्यानां विहरसितावदहसिते च । 

नो चानामपहसितं 

तथघाऽतिहसितञ्च षडमेदाः॥ 

ईषददिकासि नवनं स्मितं स्यात् स्पन्दिताघरम् ¦ 
 किखिल्लच्यदिजं तव हसितं कथितं वुधंः ॥ 

[य 

(प) इाद्यरसमार पेव्यादि। कितः भाकारः दास् वः चं्टादिद 

यम्य तटम् कुषङात् नटाव् उपछद्णमेतत् व्रष्काष्या्दरपि दष्ट इनः 

तदाष्य; र्पः मपुप्रदसीति देषः तम्व स्यायोभादो काषः, ट्व्ता म्म 

शिवानुदरः। दुतुकादिति पाठे ौतुषलनकात् दिषटवालारवास्दवट- 

िदिष्यादिन्यदः। यष् दिहाक्ारदाक्चटः वस्तु भालीदय दधानः परन् 

तव् चद रद यषद्धष्वनं प्रः, तथा तस्र चेटा दिरूसाङापसदिप्दा शर्म 

सनम् । प्तरोः ससोषः यटनम्य पसेप्तादिषपि सद पतुभाकः ३ शब्दा 

साम्यम् स्व्त्यादयद् म्यभिचारिषः। 

(ष) ईपदिति। दृषत् दिष्ा्िमो रषे दव चन्, तध स्द्न््थः 

ष्यरो पदिन् सपाभूवं खं लितंश्यव्। स्व ङित् ष् वर्या; त्म्यः 

{वाः दनाः यत वादे, दनविमा्दा ट्छ श्वमरः र मं बुर 



१६४ साहित्यदर्पणम् । 

मध्,रखर विहसितं 
. सांसशिरःकम्पमवहसितम् । 

अप्रहसितं सासा 

विच्चिप्ताङ्ग भवत्यतिहसितम् ॥२२८॥ [फ] 
यधा मम । 

गुरोभिंरः पच्च दिनान्यधौत्य 

वेदान्तश्ास्ताणि दिनत्रयच्च। 

त्रमौ समाघ्राय च तर्कवादान् 
समागता; कुकुटसिशखपादाः " (ब) 

प्रस्य नटकमेलकप्रखतिषु परिपोषो द्रटव्यः (भ) 

अत्र च। | 

यस्य हासः स चेत् क्रापि सान्लाच्नैव निवध्यते। 
तथाप्येष विभावादि स्तामर्ध्यादुपलम्यते ॥ 

खितं कथितम् । मधुरः मनीदरः खरो यख तादथं हाः विद्रसितम्, 
भ्रमस्य स्कन्धस्य शिरस कस्येन सद्ितं हासम् श्रवदहसितम्। सासादम् 

अथुधूरखनयनं दास्यम् भरपदसितं, विदिप्तानि अद्वानि यखिन् ताद हासम् 

तिदटखितं भवति । . 

। (व). सुरोरिति। भ्रमौ कद् टमिश्रपादाः गुरोः प्रभाकर विरः 

सौमांसाशास्वाणौत्य्थः पच्च दिनानि पसिर्दिनैरिव्य्यः वेदान्तशास्ताखि भारौर- 

कमौसांसागरन्यान् दिनवयं विभिर्दिनैरित्यथैः तध तकंवादान् तक्शाल््रारि 

न्यायदशनानौययेः समाघ्राय प्राखेद्धिवेषय अिचिवेव्यधः सनागताः। उषः । 

जातिहंत्तम्। ॥ । 
(भ) परिपोषः बाल्यम् । प्रव इहाखररे श्वयधैः। 

, (म) वद्येति। यख नायकस्य इत्यवे: हासः -बस्यप्ते इति शेषः चेत् यदि 

ख. कापि.उदाष्टरपे सादात् नेव निवध्यते पिर्यते सवामि एष नायक रवै; , 



दतौयः परिच्छेदः! ` ११५ 

अभेदेन विमावादिः साधारण्यात् प्रतीयते । 
सामालिकंस्ततो इास्यरसोऽयमनुभूयते ॥२२८1 [म] 

एवमन्येष्वपि रसेषु वोरव्यम् 1 श्रव कस्णः। 

दृटनाश्ादनिष्टापेः कसणाख्यो रसो सवेत् । 
धीरैः कपोतवर्योऽयं कथितो वमदैवतः॥ 
शोकोऽच सयायचिमावः खक्छीच्चमालम्बनं मतम् ! 

तस दटाहारिकाबस्छा मवेदुदौपनं पुनः ॥ [य] 

अनुभावा देवनिन्दा भूपातक्रन्दितादयः। 

वेवर्णोच्छासनिःप्वासत्त य प्रलयनानि च ॥ 
निवदमोहापद्प्ारव्याधिग्लानिद्युतिश्माः। 
विषादजडइतोन्माद चिन्ताया व्यभिचारियः ॥२२०४ 

ग्रोचः विनष्टवस्सुप्रश्ति) यथा मम राघवविलासे। 

^*विपिने क्र जटानिवन्धनं तवेदं क्त मनोहरं दषुः 

विषादादौर्ना सासप्यात् शक्तैः सनाचादुपपत्तरि्ये;ः उपणम्यते प्रणते । रेत 

सधारथ्यात् साघारणोकरपन्यापारान् विभावादिः पर्टेन वादाफान पदीष्ट 

ततः साधारण्यात् सममाशिकौः प्यं इपस्यरसः श्वनमूृयते। अतोदाहरचे 

इालटरसनायकम्य निषन्धनेऽपि भाखपाट्र तदुपाटागमिति भादः) 

( य) कसदरममाङ भटेटाटि। दष्ट पिय्म्य शम्युम्; माणान् अनि 

दस अमेः कामान् र्रदाप्छः करटो नाम रमः मर्देत्) र्ठ दरः उने 

कपोतदषः तथा यमदवतः सःत" श्वरसे शोकः प्दादिमिदः टानु, 

श्राय भोकदिपयोसूतं यम्तु साषदव्यनं मतम्, र्ण ष्य दरहा चस्ब्दा 

खटी पनः भवद् 1 न्यत् ष्टटम्) 

(र) रिपिनध्ति। दिने गे छटाटिषन्दन षटादाष्डह! ष्ट 



१६६ , सादित्यदपणम्, . 

्रनयोर्घटनाविषैः स्फटं ननु खद्रन शिरौषकर्तनम्» ॥ (र) 

श्रव हि रामवनवासजनितथोकात्तस् दशरथस (र) ` 
देवनिन्दा । एवं बन्धुवियोगविभवनाशादौ श्रप्युदादहायम्। 
परिपोषस्तु महाभारते स्नौपवरि द्र्व्यः। अख करख्- 
1वप्रलग्ाद्धदमादं। 

भोकस्याथितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः । 

विप्रलम्भे रतिः स्थायो पुनः सम्भोगचेतुकः२रर [ल] 

। श्रध रौद्रः। 

रौद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्तो सद्राधिदैवतः। 
अआलम्बनमरिस्तच तच्चेष्टोहीपनं मतम् ॥ 
सुष्िप्रहारपतन विक्ततच्छेदावदाररीश्ैव । 
संग्रामसम्भूमादौरस्योदौिर्भवैत् प्ट ॥ 
भ. विभद्गोष्टनिदं शवाहस्फ्रोटनतज॑नाः । 
आत्मावदट्नकथनमायुधोत्चेपणानि च ॥ 

सनोर सुकोमलं वपुष क? भनयोः लटाघारणमनीहरशरौरयी; दिः 
विघातुः टना दोनना खश्चन चिरौषख तदास्य पष्पस कर्तनं छेदनं मवु 

खलु! उपेन्ददच।हत्तम् । 

(र) भव दशरथ शर्व मायडो बौद्धयः। 

(ख) शोकेति। भयं रसः कर्द इव्य्यः ओरुस्यायितया विप्रश्नात् 

करबदिप्रलम्धात् भित्र: विप्रभ्ने करुयविप्रम्मरे पुनः स्म्मोगदेतुकः खायोभावः 

रतिरस्लौति चेषः। 

„ (व) रसौद्ररखमाह भयेत्यादि। क्रौषः. खायिभावी भख ताट्जः रकः 

सकद; इद्र. पषिदटेवता वध्य तथोक्तः रः रौद्रः नाम। तवरे रखे रिः 

तुः अाखुम्बनं, तख भसेदेटा उदोपने मतं, घदिपरहारेद पत्नेर विर्व 



ठतीयः परिच्छेदः) १६७ 

रनुमावास्तथाचचेपक्रूरसन्दर्थ नादयः । 
उग्रतावेगरोमाच्रखेदवेपयवो मदः | 
सोहामर्षदयश्चाव भावाः स्युव्यभिचारिगःर ३२ [व] 

। यथया) 

^कतमनुमतं दृष्ट वा चैरिदं गुर पातकं 

मतुनपश्भिर्निम॑य्यीदेभेवद्धिसदायुषैः। 

नरकरिपुणा सादं तेषां सभौमकिरौटिनाम् 

मयमदमख्द् दोमावैः करोमि दिथां वतिम् ॥ (्) 

प्रस्व युदवोराद् मेदमाद। 

रक्तास्थमेवता चाच मेदिनी युद्ववौरतः ॥२३२५ [प] 
५ 

~~~ ~~~ 

च्छेदनेन विदारयन संप्ामसग्रूमायैः युहन्यरतादिधिय स्ख रौद्र प्ट 

प्रददा उटोषिः चटीपनं भवेत्, हदिषह्ारादय छषटीपनदिमादा पति म्ादः 1 

भूभङ्ः ोष्टटंयनं बाएररौटनं स्वनम् ान्यगः अवदानकपनं स्तक 

प्थसनमिव्यद्ः सायुधानासखाराम् उत्चेपदानि उरेिदेपदानि भारपः सिरः 

सारः (वुरखन्द्भनानि कटिलावलोकनानि च प्ेवमादयः सतुभावाः, उपना 

अआदेगः रोमाघः खेदः वेपः कम्पय एते भावाः पर्वा न्वमिवास्दिः दः) 

(भ) उदाहरति यदेष्यादि। पिठनिधना्धष्य चद्रयाय उशरिष्न। 

धैः निर्म्यादेः सविक्रानसितिनिः गुरनिपातनादिदटादारदक्ितैरिषदेः स्नु 

सुषु पनि; पवत् कायांका्यवमूदै सिधेः उदादुयेः छल्तभ्सदेः ऋष्ट 

याडिभिस्त्पियि; भविः इदे गुड सहन् पारणम् दाचाददनिषमषयं महापार 

नसिलययः छतम् स्टुमते वाटम् सदम मदकरिषदा मरकारुरनिग्ररमन् एषन 

दूनः सद्धं सह मभोमङ्रौटिनां मोमानुगसस्ानां तषां सदताम् श्एय् 

सदोभादेः स्धिरषसापिशितः दिं बम् दपर श्रम) रिश १ 

सामोद; ) इःरनोदप, न खमरण्टा नः पर्देदेष्रिषो मर्तदि रदन् | । 

कदर मावकोऽनुखामा गोरव्यः। 

(ष) सद्वासेति। स्म ष़दर्दम् चार मवण र्न् नष्ट मारः ददः 



१६८ सादिव्यदरपणम्। 

्रधवौरः। 

उत्तमप्रक्तिर्वीर उत्साहस्थाविभावकः ॥ 

मडेन्द्रदैवतो डेसवर्योऽव' समुदाहृतः । 
अलम्बनविभावासतु विज्ञेतव्यादयो मताः॥ 
विजेतव्यादिचेषटायास्तस्योदरौ पनरूपिणः । 

अनुभावास्तु तव स्युः सदहायान्वे प्रादयः ॥ 

सच्चारिणस्तु घ.ति- 
मतिगर्बदयृतित्करोमाद्चाः । 
स च दानधर्मयुद- 
दयया च समन्वितश्चतुर्बा खात् ॥ २३४ ॥ [स] 

खचवौरः। दानवीरो घसंवौरो दवावीसे युदवीौरक्ेति 

चतु विधः । तच दानदोरो यथा परशराम: 1 व्यामः रुपषषमुद्र 

~ --. 

ऋत रयै युद्धवौराव् सेदिनौ मरेदकारि्णि युडदौरे सुख नेतख च रक्तंन् 

सयात्, भ्रव तु नायकस्य तदेति मेद इति प्रावः। ` | 
(स) वौररखुमाह ब्रेव्यादि। वौरः वौरो रषः उत्तमप्रहतिः उतृक््ट 

मायक दव्यधः कत्तव्यायंषु स्येयान् उद्यमः उत्साहः, सः स्थायिभावो यख. 

वथोक्तः! अयं रः मरेन टेवता यख्य तथाविधः, तधा हेमवर्णः सुद्र 

द्सुदाहतः -कथितः! विनेतव्यादवः चालस्रनदिभावा;ः व्िङतव्यादीनां, 

. दशायाः तख.वीरस्य उदौपनविभावाः। प्रथसादिपरेन दानौयधर्माुकष्य- 

मौयानां यदयं दितौवादिपदरेन दानै ध्रष्यदसायख में धम्भ्राच्नारैः दवार्वां 

 दौनख कातरोक्छाटेगरंदश्म् । तत बीरे ्रहभावास्त॒ सङ्ायानां सुडङारिबाम्, 

` भनयेषखादयः भनुखुनानादवः खडकारिएष्वासख युद्धे सैन्यानि दानै चनानि, 

धर्मे सत्तष्ट्याि सनाय दवार्या ल्वामन्रौदवादसश्र यथाय अ्रातन्याः। 
श्यत् खरम् । 



ठतीयः परिच्छदः। १६९ 

सुद्धितमदहौनिर्व्याजदानावधिदिति (द)! श्रव परशु- 
रामस्य त्यागी उत्छाहः खायौ भावः। संप्रदाननरीद्राणैरा- 
लस्बनविभावेः सु्वाध्यवसायादिभिख उरीपनविभावैविंभा- 
वितः सर्वखल्यायाददिभिरलुभावितो दर्ष्ठत्यादिभिः खखारिभिः 
पुष्टिं नतो दानत्रौरतां समजते । धर्मवीर यथा युधििरः। 

“राज्यच्च वसु ठह भार्ययाश्राठसुताख ये। 
त्रच लोके ममायत्तं तदर्माय सदोयतत्" 1 (त्त) 

युदवोरो यथा श्रौरासचन्द्रः! 
“भीः लङ्केष्वर ! दवतां जनकजा रामः खयं याष्दते 

कोऽयं ते मतिविस्रमः स्मर नयं नाद्यापि किचित् क्षतम्। 
नैवचेत् खरदूषणत्रिशिरसां करटाखजा पद्धिलः 
पतरौ नैष सदि्ते मम धतु््यावन्धवन्धूहतः” ॥ (क) 

(ष) व्यागष्ति। उप्निः स्दरैः सद्रिता वैदिता वामो तखाः 
निध्यानम् भकपटं दानम् प्रवधिः यद तधाविषः। 

(च) रान्वनिति। राज्यं वतु घनं र्टः भार्य्या भातरः मुवा कि 
यदुना लोके नगति यत् वन्तु सस भायत्तम् अरघोनं तत् खवे खदा धर्माय छ्यें 

लिरुपितनिव्यधः सथेति शेषः । शरद युषि्िरखय धम्मि उन्प्राः तथा- 

विधीक््ादिभिरतमावेनाधिप्ेन च विभावादिना भ्राद्वादपदवौं गतः सासानि- 

सानां रत्या परिष्पसतौति गोप्यम् । 

(क) भोष्ति। भो द्धैरर! नमकला सौता दीयत पवर्पतां 

रामः सयं सष्दत् नतु पर्छसेगेति भादः, तवेद श्यं मतिदिगमः कः? 

नयं नौति खर दापि किद्धित् नतं स्येति उषः चत् यदिरए्नाक्न 

ददासि चेदिव्यधः खस्सय दूपदस्य तिशिरसय कुट्टा करटरधिर्र पदिद; 

लिप श्व्य्थैः तुषः व्याधेन सीदहोयोलगिन बमूहतः, सनणएप पवी शषः 

स्यते लालित शेषः शट्टविद्ौह्डितं उतम्! स्त रारुप्रयद 

खत्छादइः य्टावथ्हलखापतिः वििमागदैः भालारख्लाग्ः रस्तामापय्ते कवि 

गीदच्यम् 1 

१५. 



१५८ सादित्यद्पैणम् । ̀ 

दयावोरो यधा जौसुतवाहनः। 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्त- 

मद्यापि देहे मम मांसमस्ति। 

, ठि न पश्यासि. तवापि तावत् 

` किं भक्तणाच्च' विरतो मरसत्मन् !* ५ (ख) 

एष्वपि विभावादयः पूर्वोदादहरणवदृह्याः । अथ भयानकः । 

भयानको भयस्थायिभावः कालधिदेवतः। 

स्तीनीचप्रक्षतिः कष्णो मतस्त्वविशारदैः | 
यस्म्ादुत्यदाते भौतिसदवालम्बनं मतम् । . 
चेष्टा घोरतरास्तस्छ भवैदुदरीपनं पुनः ॥ 

अनुमावोऽव वेवरख॑गङ्गदखरभाषणम् । 
प्रलयखेदरोमाञ्चकम्यदिकूप्रेक्तणद्यः ॥ 

जु गुप्सावेगसम्मोह- 
सन्तासग्लानिदौनताः। 

(ख) भिराघुैरिति । नौमूतवाइनख् खद भचयन्तः गरुड़ प्रलयक्ति- 
रियम् । ई गरुत्मन् ! भ्िरापां सुखैः रक्तं खन्दत एव चरतव, भद्ापि मम 
देहे मांखमस्ि, तवापि तावत् ठप्तिम् उदरपूर्चिलनितं परितोषसिव्ययैः न 

पण्चामि, किं कथं तं भद्तणात् विरतः निहत्तः १ भत्र नौमूतवाहनसख पर 

दुःखडरखेच्छासुपायां दयायाम् उन्साद्ः तत्तदिभावानुमावचचारिभि; प्ररिपु्ः 

रसतामाप्रीतौति ज्ञेयम् । । 

- (ग) भयानकरसमाहई भधेव्यादि। अवमेव स्थायिभावः यख तारशः 

कालः यमः अधिदैवता यख तधोक्तः, सखौ नौचः निल लोक प्रलतिः 

भ्रात्रं वव तथाविधः, कछष्यवर्खः तच्चविश्रारदैः तच्न्ैः जनैः मतः कौर््ितः। 

य्त् सोति; भयम् उमये भत्र रे तत् भादल्ननं सतं, तख मवकाररख 



ठतीवः परिच्छदः ` १७६ 

शङ्ापस्मारसम्भून्ति- 
~ ख्लयाया व्यभिचारिणः ॥ २२५ ॥ [ग] 

यथा 1 

नष्टं वर्षवरेर्मनुष्यगणनाभावादपास्य तपाम्। 
श्रन्तः कञ्चुकिकष्चुकस्य विशति वासादयं वामनः ४ 

` इत्यादि ! (च) 

श्रध वौभत्सः।' 

जुगष्यास्यायिभावस्तु बौमत्यः कथ्यते रसः| 
नौलवर्णो महाकालदैवतोऽयसुदाहतः ॥ 

दुर्म॑नसांसप्िशितमेदासयालम्बनं मतम् । 

ततेव कछमिपातायमुद्दीपनसुदाहतम् ॥ [ड] 

निष्टोवनासखवलननेवसङ्गोचनादयः । 

चीरतसः भ्रतिभीपष्णः चैः उटीपनं भक्ष् । भवे रसे धैवय्ये गहृटन्दरर 

मापण प्रयः नटचिप्तता, खेदः घर्मनलं रोसाछः कम्पः दिक्गरदषणदयः धत 

सतती दटिपावादयय नुषादाः। लुगृखाधा मरफान्ता व्यभिदारिषः। 

(च) नष्टमिति) भद्र व्पवदोनां मयं स्वायिमापः मनुतः निर्गत 

चानरमयरेतुरालस्वनविभावः, तस्य उह्वम्फनादिग्यापारः उदीदएनानि, तादा 

ख्यी प्यभिदारिएः, भटमवबाय पटयनादशः पएपैर्भिन्यक्ः उानालिषागां 

रसुतामापटते एति बोध्यम् 

(छ) षौभन्तरसुमाह भथेषयादि। खुगुष्ठा षा दायिभावः यमद 

तारः रसः बीभत्सः कष्ते, ख्यं रसः नीषबदः तदा रुहाकाष्टी दर्ता यम्य 

तदोकः छदाषतः छः । दुरसमांखानि स्धिराद्धि रोदानि द शरारम्बर् 

मते, तच दुगगगर्मासाद्िषु एब एसिपातारम् एट्टोपनन् उदात खददम्। 

न्यत् सरटम् । 



१९२ साहित्यदर्पणम् ।. 

अनुभावास्तचर मता- 
सथा स्यु्व्यभिचारिणः ॥ 
मोहोऽपस्यार आवेगो 

व्याधिश्च मरणादयः ॥ २३६ ॥ 
यथां। । 

उत्क्षत्यो त्क्य कत्तिं प्रथममथ एधच्छोधेभूयांसि मांसः 

न्यं सस्पिक् एष्टपिख्डादयवयवसुकलभान्युग्रपूतौनि जगष्वा । 

श्रन्तः पयस्तनेव; प्रकटितदशनः प्रेतरद्कः करहगत् 

्रडस्थादस्िसंख्' खपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्तिः ॥ (च) 

 श्रथाद्भतः+ . 

अह्तो विस्मयस्छायिभावों गन्धवदैवतः । 
पीतवर्णो वस्तु लौ्षातिगमालम्बनं मतम् । 

(च) उदाहरति यधेवयादि। पतरः परिताधमः प्रथमं त्ति ससं 

खतृक्तस्य उतृकत्य छित्वा हित्त्वा भथ भनन्तरं पना महता उच्छोघेन सफीततया 

भूयांसि प्रचुरा भंसः खन्धः स्फिक् नितंस्वः ` एष्ठेपिरडादयंः भव्यवाङ ते 

सुलभानि उग्रपूतौनि उत्करदुरगखानि मांसानि जगृष्वा भक्तयिता षन्तः शव 

देहोभ्यन्तरे पयसे पतिते नेसे यख ताः, ता प्रकटिताः दशनाः दन्ताः 

येन तधीक्तः सन भङ्सछात् उत्ङ्निहितात् करड्गात् भख्िशेषात् अवात् 

भस्िसंस्यं खपुटगतम् भस्योः सकिसखापरनगतमपि क्रयं मांखम् अव्यग्रं निः 

यथा तथा श्रत्ति मचयत्ति। भ्रव तथाविधश्चव्रमेतौ भालम्बेनविम्मदौ पूति- 

गन्धादिकान्यृदौपनविभावाः तत्तदुक्तयः अलभावाः भाचेपलभ्याय्च व्यभिदारिषो 

यथायथम् सरेयाः एतैरभिन्यक्तः मांधवख लुगुसारुपस्यायिभावः ` सष्टटयानां रष. 

तया परिणमति 1 शाट दविक्रौडितं इत्तम्। 

(ख) भरट्सुतरसमाद भधेत्यादि। दिखयः खाविभावो यख ताथः, 
गखखवः देवता यख ताथः, तचा पौतव्ः रः धदृमुतः। रोकातियस् 



~ 

खतीयः परिच्छदः । ४ 

र णानां तस महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ [2 
सम्भः खेदोऽघ रोमाच्गह्नदखरसम्भसाः } 
तघा नेवविकासादया श्रनुभावाः प्रकीर्तिताः ॥ 
वितकावेगसम्धान्तिहर्षद्ा व्यभिचारिणः 

यथा। 

नटोटण्डाद्ितचन्द्रमेखरधनुदण्डावभद्नेदखतः 
रङ्ारध्वनिरायवालचरितप्रस्तावनाडिर्डिमः 

द्कपथस्तकपालसम्यटमिलद्ब्रह्यार्डभारडोदर- 

स्ाग्यत्पिरर्डितचरख्डिमा कथमहो ! नायापि वियाम्यति१०(ल) 

श्रध गान्तः। 

शान्तः शमस्याविमाव उत्तमप्रतिर्सतः । 
चुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रौनारायणदैवतः ॥ 

भटी फिकं वस्तु यतर भालस्वनं मतं, तख पालस्बनख गुखानां सिमा इदटौपनं 

भवेत्] न्यत् ख्पटम् । 

(ल) उदाहरति यथेचारि। एरषतमदष्वनिमाकस्त' वित द्द 
यय छक्तिरियम्। दोदंखाभ्यां याषद्डाभ्याम् भितः भाुखितः यः चन्र 

शीखरस्य रस्य धुर्दण्टः तस्य भदमद्वगत् खण्ट्नात् उटतः उद्रतः चाण 

सलसख वालचरितप्रसावनायां शिपुचरितप्रसुद्वं खिखिमः बाषटविरेधम्दनस्प् 

द्यर्धः; टदड्रष्वनिः द्वाक् कटिति पय्यसेन पतितेन कपारखम्ड्टेन पिन 

पाव्रविगरे्ैसेत्य्धः सित् यत् चध्राषटमेव भाण पाठदिररेपः तख उदरे प्थ्न्रे , 

भग्यन् पिरतः एष्व दिष्टेतः वष्डिमा चर्त्वं यख्य तथोक्तः खन् क्म 

द्दानीमपि दहदणदनुसङेऽपौति माषः न वित्राग्यति? रषे किमादप्- 

भिदमिव्घः। शादटरू्टदिष्रीडिते उत्तम् । स्त ष्वुरहारः मालम्दर) तन्यति 

दीघतसुदोपनं; तत्तदुक्तिदातुमावः यथाददमाह्दिताद व्यभिवारः) एतेरमि- 

व्यः ददद वियः ठासालिफानां रख्वानेतीति नौप्मम् 1 ̀ ^ ^ 
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¦ -अनिल्यत्वादिनाऽशेषवसतुनिःषारतातु या, 
परमात्मखरूपं वा तस्यालम्बनसिष्यते ॥ [मी] 

` पुण्याश्रमहरिक्तेवतीर्थरम्यवनादयः । 

मदा पुरुषसङ्गादयाससोदृटौपनरूपिणः ॥ 
रोमाञ्चादयाश्चानुभावास्तथा स्र्व्यभिचारिणः। 
निवददर्ष॑स्मरणसतिभूतदयादयः ॥ रइ८४ 

यथः) 

"रष्यान्त्चरतस्तथा टतजरत्कन्यालवस्याध्वगैः 

 सतरासच्च सकौतुकच्च सदयं दृष्टस्य तैर्नागरैः । 

निव्यीजोक्षतचिलुघारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 

निःशङ्क, करटः कदा करपुटौभिक्तां विलुर्िष्यति ? ॥ (ज) 

(भे) ध्यान्तरसमाद् पथेव्यादि ] भमः शान्तिरेव खाथिभावः यख 

तचोक्तः, उत्तमा प्रतिः नायकः यख तादः, कन्द कुमुसविभेषः इन्दृखन्दर् 

तदत् सुन्दरौ छाया कान्तिर्य तधाभूतः, कन्दवर्णः चन्द्रवर्णं वत्ययः, यीनारा- 

यः देवतं यख्य तथाविघः रख; भान्तः । ; श्रनिव्यतादिना विनख्रत्वादिना ` 

भेषासां वनां पदार्थानां विषयाणाभियधेः या निःखारता साररादिवयं वा 

परमात्मखङ्पं तस्य श्रान्तस्य भरालस्बनमिष्यते। अन्यत् स्रम् 1 

(ज) उदाद्रति यधैत्यादि। कयदित् निर्खिस्योक्िरिवम् । करटः 

काकः कदा रध्यायाः पयः षन्तः पथिमध्ये दव्य; चरतः ससतः, एतः गडौनः 

जरन् जौरंतामापन्नः कन्यालवः छित्रकन्याखर्डं यैन तथोक्तख, भप्वगः पयि 

गच्छद्भिः तैः नागरे; नगरवासिभिः सत्रासं सकौतुकं खदयख्च यधा तघा टट, 

मां इष्टा च्िप्ोऽथमिति केषाचित् मयं, किमनेन क्रियते इति दिद्वया 

केषाचित्, कौतुकम्, भद्टो कथमसौ क्ेग्रसनुभवतौति केषाचित् दैति भावः। 

वास्या नोक्तः भकपटीक्ततः चित्. ज्ञानमेव सुघा श्रतं तख र्खः भाखा- 

दनं तेन च् सुत इषः तया त्ततः; तानायतुपान्प्रिद्रप्िननितेन् भरानृन्दे 



ठतीयः परिच्छेदः! १७५ 

. पुषित महाभारतादौ द्रष्टव्या) 

निरुहङ्ाररूपत्वाट्दयावौरादिरेष नो ॥२३९॥ [ट] 
दयावौरादौ हि जौस्रूतवाहनादौ श्रन्तरा मलयवनत्या- 

द्यनुरागादेरन्ते च विद्याधरचक्नवर्चित्वायापेद॑र्भनादटदडगसे- 
पशमो न दृश्यते शान्तस्तु सर्व॑प्रकारेणादहङ्ारप्रणसैकरूप- 

त्वान्न तत्लान्तभाीवमरईति । श्रतश्च नागानन्दे णान्तरसप्रधानत्य- 
मपास्तम्। ननु! 

“न यच्रदुःखंन सुखखन चिन्ता 

न देषरागौ न च काचिदिच्चछा। 
रसः स शान्तः कथितो सुनीन्द्रः 

सर्वेषु भावेयु शमः प्रधानः ५ (ट) ' 

नैव्यधै; निद्रायमाण्यय निद्वितस्येव बाद्यविपयेषु धाचरत श्लघ; मेमन सर् 

परटौभिचां करपुटख्ितां केनचित् दतां भिदाम् भव्रादिभिवयेः निःथदं निर्भयं 

यथा तधा ताद्नाभावादिति भावः विलुद्छिप्यति विरगदेण हररिप्यतोश्यः। 

आदू"लविक्रीडितं एतम् । भव तथाविधनिर्विखख अमरूपरखायिभावः पर- 

माव्यन्नानेन भिदास्पवस्तुनिःसखारताभ्रानेन ्राददस्वनेन यदायद्माद्पिनि चं 

खउटीपनेन तष्दुक्तिरूपेयानुमावेन भरादितेन च निविंदादिना व्यभिचारिष्य 

अभिव्यक्तः सासाशिकानां शसत्वेन भासादयते दति दीध्यस्। 

(ट) निरुच्डारेति। पए शान्तः निरद्डारट्पत्दात् शर्दधा र्द 

साग्याित्यात् दयावौरादिन) ततद साृडारादयारएवदयागौरादी, च्व 

न तयेति श्रनयोभेदः) 

(ठ) >ेति। यत रखेन दुनु, नरु, न विन्ता, मट्षः इत्- 

निर्यातनेष्ठा, म् रागः प्रिचेष्वमुरक्िः; नच काचित् कापि कमपि रिप्रमड- , 

ब्येयति भावः श्स्छा भभिलाषः, तथा सेषु मदेषु पम्तुएु सुवृ पवद; धमः 

श्रान्ति;ः तत्तदिपयनिदतिरिव्दधः प्रधागः येः खः मानतो रदः ननः सष 

गि. एषितुः! मोदादसादां इहिरमायान् भाकष्टषयापडदष्ययःं न~ * ~~ ~~ 
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इत्येव॑ंरूपस्य शान्तस्य मोत्तावस्थायामेवातमखरूपापत्ति- 

लचणायां प्रादुर्भावात् ततर -सच्चाव्वीदौनामभावात् कथं 
रसत्वभित्यचयते। 

युक्तवियुक्तद शाया- 
-मश्ितो (ड) यः शमः स एवं यतः 

रसतामेति तदस्मिन् 

सञ्चार्थ्यादेः सितश्च न विशदा ॥ २४० ॥ 

यश्च अस्मिन् सुखाभावोऽपि उक्तस्तस्य वेषयिकसुखपर- 

त्वान्नावरक्षः। -उक ह । 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महासुखम् । 

दष्णाच्यसुखस्यैते नातः षोडभीं कलाम् 1 (ट) 

सर्वीकारमदद्ाररदि तत्वं व्रजन्ति चेत् । 

रचान्तमाीवमदंन्ति दयावौरादयस्तदा 

्रादिशब्दात् धमवीरदानवीरदटेवताविषयर्तिप्रतयः। 

तत्र देवताविषया रतियंधा । 

परमात्मखरुपप्रा्िरूपायाभिवः सच्ायादीनां निवंदादीनाम् भसद्वावात् 

अस्ितेरिवययथः । । 

(ड ) युक्तविदुक्तदटशायाभिति दुक्तः विषेभ्यः मनः समाक्त्य परमात्मनि 

संयोल्य खितः । वियुक्तः नितेद्द्ियः प्रायेण सिदधिमान् तद्श्यां वादट्शाव- 

स्यायामिवधः । । । 

{ठ ) यदेति। लोके प्रथिव्यां यत् कामपख भीगनं सुखे, यत् दिव्यं 
स्वर्ययं महामुखम् एते डे, दष्ाचयः निष्यहता तेन यत् सख तख षौड्शौं 
साम् चचरश न् भषतः | ५ र 
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कदा वारणस्यामिड सुरधुनोरोधसि वसन् 
वसानः कौपौनं शिरसि निदधानोऽच्नलिपुयम्। 

श्रये गौरीनाथ [ तिपुरहर ! गन्भो ! त्रिनयन ! 
प्रसीदेति क्रोशन्निसिपसिव नेष्यामि दिवसान्" ॥ (र) 

श्रथ सुनीन्द्रौऽप्याद। 

वत्यलश्च रस इति तेन स दशमो रसः, 

स्फटं चमत्कारितया वत्यलच्च रसं विदुः | 

स्घायौ वत्यलतासरेहः पुचाद्ालस्बनं मतम् ॥ 

उद्दौपनानि तचे्टाविद्याभौर््योदयादयः। 
अआलिङ्गनाङ्गसंस्पर्थ शिरश्ुस्न मीच णम् ॥ 
 पलकानन्दवाप्याया अनुसावाः प्रकोर्तिताः। 
सन्चारिणोऽनिष्टशदय ₹र्षगर्वादयो मताः ॥ 

` पद्यगर्भच्छविर्वसोः देवतं लोकमातरः॥२४१। [त] 
यदाह धाच्या प्रथमोदितं वची 

ययौ तदौयासवललम्बयम चाङ्भलौम्) 

( ख) कटेति। भैवीक्तिरियम्। कदा वारादम्यां रसुरधनीरोध्मि 

गहातीरे वसन् कौपीनं -वसानः परिष्ष्ानः परु अिरसि शरश्टविपुटं सिदधारः 

सन्, भये गौरौनाथ ! दिप्रषटर) भष्टी } दिनयन! पसीद प्रघ्री रुवति 

क्रोशम् ददन् दिवसान् निमिपमिद नेष्यामि पतिदाष्यिष्वामि। विएरिदीदसम्। 

अत भगवदिषया रतिः, ङौपौनपरिधानतः सवप्काराषदार्राष्दिद्य प्रक््टमेन् 

शमे पर्यवसाभात् श्रसस््ायिभावः शन्तरसतामापदते च्वि शेष्यम्। 

(व) प्फृटमिति। स्ट सुनशम् । श्दटता पियवा तदा सहः 

स्यायौ। लोकमातरः शदीयादवः . श्रन्त् खटम्। 
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श्रभूच्च नसः प्रणिपातशिच्तया 
पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः” ॥ (ध) 

एषाञ्च रसानां परस्मरविरोधमादह। 

आयः कसणवीभत्सरीद्रवीरभयानकेः । 
भयानकेन करुशेनापि हास्यो विरोधमाक् । 

करुणो हासखशृङ्भाररसाभ्यामपि तादशः॥ 

रौद्र हाखणृङ्गारभयानकरसैरपि । 
भयानकेन शान्तेन तथा वौररसः स्मृतः ॥ 
शङ्गारवीररीद्राख्यहास्यशान्तैभयानकः । 
शान्तस्तु वीरणुङ्गाररीद्रहाखभयानकेः ॥ 

शृङ्गारेण तु बौभत्य 
इत्याख्याता विरोधिता ॥ २४२ ॥ [द्] 

- (च) वत्मलरसघ्वटाहरति यदिति। धात्रा उपमाता प्रथमम् उदितं 

षछथितं वचः मातापितेत्यादिर्पं यत् राद त्रवीत्ति, तदीयां धातौसम्बन्धिनौम् 

द्लौमवलम्दय भाग्िष्य यत् यथौ गच्छति ख, प्रणिपातशि्या एव्वं 

पणन्तव्यमिष्यपदेश्चेन यश्च नसः भानतमसकः भमूत्, तेन हेतुना खः भर्मकः 
शिः रघुः पितुर्दिलीपस्य ` जदं दषे ततान विस्तारयामास। वंशस्थविलं 

हत्तम् । भवर दिलौपख सेहः एवर्पेणालम्बनेन ` तदौयारईर्,टव्नेन उदी 

पनेन. वथायधमाचितिन भतुभावादिनाः व भाखायमानः रसतामापद्यते 

दति बौध्यम् । 

(द) भाद्यदश्ति। भ्राद्यः प्रथसः रषः श्द्वयर दव्यथैः। विरीरधं 

भनते इति विरोघमाक् विरोधीत्यधेः हास्यः इास्यरसः । तादः विरोधभामि- 

व्ययः! द्रति द्यं विरोषिवा परख्यरविरोषः भाख्याता कथिता । 
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श्राद्यः खृद्धारः। एषाञ्च समावेश्रप्रकारा वच्यन्ते । 

कुतोऽपि कारणात् क्लापि 
स्थिरतासमुपयन्नपि । 
उन्म्रादादिर्न तु ख्याय 
पाचेण स्येव्धमेति यत् ॥ २४३ ॥ [घ] 

. यथा विक्रमोर्वश्यां चतुर्धेऽद्धे पुरूरवस उन्मादः। ` 
रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ । 
सिः शवलता चेति स्वंऽपि रसनाद्रसाः२४४ [न] 

¢ "~ [न ~ 

रसनधमयोगिल्वाद्वावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभि- 

प्रायः। भावादय उच्यन्ते । 

सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 

(ध) यव तु एडारादावपि उन्मादादिनेवयादैरखिरीभावो टश्यतै वद 

उन्मादादौनां सखायिलमस्तु श्व्याग्रदाद कुत प्ति। छतः कखादपि कारात् 

कापि रसे उन्पादादि खिद्तां ग्यापकवस्ुपयष्रपि टभमानीऽपिनतुष््रायी 

मैव स्यायिपदवाच्यः, यत् यघात् पाते साधारभूते नायकादौ खः स्पे सिर 

ताम् अविनश्र्त्वसिव्यवः नरएतिन प्राप्रीति। परव तदपायादिति भादः 

रघ्यादिष्तु तिसेभूतवया तिष्ठव्येवेति सुघोभिदिमाव्यम् । 
(न) रसेति। तदाभासौ तशय रषद माव्य सामादौ ररामासः 

भावाभास श्यः मायल प्रशमः भावप्रथ्मः मादय उदयः मदोाददः उनि: 

भावसन्िरित्यिदः श्रवलता भावश्रदलता इत्यः एते सर्वेऽपि रसुनान् चाख्वाद्ग- 

य्पगुदयोयात् र्षः सौदा रघा प्यः उच्यनते शति देषः। रन्त॒ विमादा- 

टिभिरनिव्यकखिदानन्दवमत्कारएपतां भषणे, भादादेल् ौ्करादरकारहाद- 

भिसति बिजेपो गोध्यः। 

(व) षद एस्पिभ्ति। पषानादि रहापायवः प्रापायेव रनापरेदरदि 



१८० = छखाहित्यदर्पयम्। 

उद्वुघमावः ख्याय च माव इल्भिधीयते२४५ [प] 
नन भावद्ौनीऽस्ि रसो न भावो रसवर्जितः। 
परस्पमरछता सिदिरनयोः रसभावयोः ॥ (फ) 

इत्युक्तदिशा परमालोचनया प्ररमविखान्तिखानेन रसेन 
डैव.वत्त॑माना त्रपि राजानुगततिवाहप्रहत्तदत्यवद् अपा. 

तंतो यत्र प्राघान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो देवसुनिगुर- 
 कृपादिविषरया रतिः उदुबुदमाता विभावादिभिरपरिपुष्टतया 

रसतासमनापाद्यमानाद्च खायिनो भावा भावशन्द्वाद्याः) 

{तन्र व्यभिचाये यघा। “एवं वादिनि देवर्ष इत्यादि 

धत्ावहहिद्ा टेवविषया रतिः ब) यथा कुन्दमालायाम्। 

शिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 

नरके वा नरकान्तक्र ! प्रकामम् | 
॥ 
ी 

॥॥ 
2 

काचः अभिव्यक्ताः सच्वारिणः प्रागुक्ता निर्विदादयः रेदादिविषथा रतिः 

, अनुरागः, तथा छद्वृद्धमातः घद्विक्तषए्वनतु क १ -शप्ीपित इति 

सावः खायो रत्यादिः माव दृवयसिघौयते। यदि चाते देवध्ातिपधकरती 

र{तिरसि तथाप्यसौ श्याविशद्देनीच्यते नायिकादिविषयस्यार्दरव स्थाथिग्रद्दे- 

नाभिव्यक्ततादिति चिन्वम् । \ 

(फ) नेति! रः मावद्धौनः भावेन उक्तलचणेन दीनः "वर्जितः -न 

असि, तथा भावः न रसवर्जितः रखषीनः, अनयोः रसभावयोः धिरः ख्ख 

निपतन्ति; भरष्मगज्लता परन्यरेण सिद्धिं मेते खलु एतौ शयथ! भाविन रषः 

परिषुथते -श्खछोऽपि सावेनेति धावः) 

(य) प्रघानसच्वारिस्पं भावसुदाद्रति एवमिति. अव -परवद्याष्ः- 

-सखद्ारिभवः रत्यादिश्यायिभ्यः श्रादान्येन अभिव्यक्तः मावशव्दवाययतं गाते 

इति ध्येयम् ।` । 
(स) दिकीवि। ई नरकान्तक} नस्कामुरनिपूदन! कं} दिवि 

खेवा सुवि प्रयिनयां वानरके वा मम.भकामं समयक्, वाचःःख्िवि; भ॑ 



टतीवः परिच्छेद्य ` दृह 

श्रवधीरितशारदारविन्दौ 
वरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि" 0 (भ) 

सुनिविषया रतिया । 

“विलोकनेनैव तवाऽमुना मुने! 

छतः छतार्योऽद्ि निंवर्दितांहषा। 
तथापि श्ुयपुरहं गरौयसी- 

भिरोऽयवा येयसि केन टप्यते ९ ॥ (म) 

राजविषया रतिर्वयामम। 

“ल्वहाजिराजिनिधतधृलौ पटलपद्धिलाम् । 
न धत्ते शिरसा गद्धनं भूरिभारभिया हरः” ५ (य) 

एवमन्यत् । उदृबुदमातसायो भाषो यथा । 

“रसतु किच्चित्परिषत्तपैथशन्द्रोदयार एवास्बुराभिः। 
उमामुखे विम्बफलाधरोष्े व्यापारयामास विलोचनानि” ॥ (र) 

भवतु। ठत नेवमे चतिरिव्या् भवेति। मररे स्दुकालेऽपि ध्वधौरितम् 

वातं शारदारविन्द' शरत्कालौनकम्लं वाभ्यां तादटथी ते सव शरी 

चिन्तयामि ध्यायामि । 
(म) विष्लोकनेनेति। नारद्ं प्रति क्ष्एख उक्तिरियम् । दहे छने! तकु 

जिवर्हितं निराक्रतम् घं: पापंयेन तादटगेम सपना विदोकनेन दर्गनेन तादेः ; 
खिडिमनीरथः कतः घणि । तयापि विष्टौकनेन एतापतेऽपीव्य्यः अं गरौ 

वपः गुवरथप्रतिपादिकाः; गिरः वाचः ग्रयृपुः स्रौतुनिष्टुः, दता क्विन् 

गमेम यैयसि कल्ये ठप्वते १ न केनापौव्यदः। दंश्खरिनिं हतम् । 

(य) तदिति। हेराजन् } रः यिवः मूरिभारसिवा भन्यिष्मार- 

वादेन हेतना भिरखा तव बाजिसानिभिः पदषमूहैः निधूतैः दः भूषिपेः 
रणोराश्िनिः पदिष्ठा मप्नातपदातां गदरा नषसेन् घाप्यति। 

, (र) र पति। इरम्तु, चन्द्रीदये न्द्राः म्मद्र ष्द, स्डिन 

परिषततं धैष्ये यद्य तथोः रषद भिनु्रैयः खन् एिम्दर्शटदत् भपरोरौ यव 

१६ 



१८९, सादिव्यदपणम्। 

चरत पार्वतीविषया भगवतो रतिः । ननृक्तं शप्रपानकर 
सवदिभावादोनानेकोऽवभासो रस इतिः ततर सच्चारिषः 
पाथक्याभावात् कयं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरियुच्यते। 

यथा मरौचखर्डादे- 
रेकौभावे प्रपान । 
उद्रेकः कस्यचित् क्तापि 
तथा सञ्चारिणो रसे ॥ २४६ ॥ [ल्] . 

प्रथ रसाभासमावामासी। 

अनौचिलयप्रहत्ततवे आभासो रसभावयोः ॥२४७॥ [व 
अनीचिव्यद्च अत्र रसानां भरतादिप्रणौतलनच्तयानां साम- 

भरौ रहितत्वे सत्ये कदेश्योगिलोपल्तणपरं बोध्यं तच्च वाल- 
व्युत्पत्तये (श) एकदेशतो द्वत । 

तादृशे उमाुद्धे विसौचनानि नैवाणि व्यापारयामास साभिलाषसद्राचीदिति 

भादः! उपलाति त्तम्} भत पार्वतौविषया भगवतो रतिः स्थायिभावः 

पअतुसादादिभिरपरिपृटतया रखतासप्राप्य खित श्रव्यं खद्वुद्धमादतम्। 

वंसुतस्तु अवर रतिः परावेतीष्ठडविलोकंनर्पेणानुभावेन भषरोयोर्विखफलदाम्य- 

पथनषूपेण खदीपनविमावेन ससाच्तिपेन च वसन्तीदयेन चन्नादिना च व्यभि- 

ष्वारिणा परिपोषिता रसतामेतौति बोध्यम् । 

(ल ) ̀यथेति। यथा सरौचख्रैः एकौमावे सिश्वपेऽपि प्रपानके 

पानीयद्रव्यविशेषे कस्यचित् वस्तुनः उद्रेकः स्फरणं सरति तधा क्तापि ररे सचा 

रिपिः कखवित् घटेः भवति इति सच्चारिणः प्रधानानौदुक्ं क्न यम् |. 

(व) भरनौवि्येति। स्समावयोः धनौषियप्रहप्तले घलुचितभावेन वर्त 

मानते भामासः रखाभासः सावामाखद इत्यथैः । † 
(श) खासगनौरद्धिततवे इति। सासग्रौ कारणक्रुटः तद्रा तदभावे 

स्ति एदरृश्योगिलोपदचदणपरम् एकदटेश्योगिल' किडित् चच॑रसनल्व्ः तदुप, 



टखतीयः परिष्छेदः। १८३ 

उपनायकसंस्ायां सुनिगुरुपलीगतायाच्च । 
वहनायकविषयायां रतौ तथाऽनुमयनिष्ठायाम् ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठले तददधमपाचतिच्यगादिगते। 
ृद्भारेऽ नौ विलयं रौद्र रर्वादिगतकोप ॥ 
शान्ते च हौननिषे रुर्वादयालम्बने हास्ये । 

ब्रह्मवधायुत्साैऽधमपावगते तथा वौरे॥ 
उत्तमपावगतवत्वे भयानके न्न यमेवमन्यव २४८ [घ] 

तच रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यघा मम । 

सामी सुग्धतरो वने घनमिदं वालादसेकाकिनी 

. सी णौ मातणते तसालसलिनष्छायातमः सन्ततिः। 

छंशयतौति तप्परं कियर्दभे तत्तष्ठचतणएयोगः किवदंभे च अयीय दधः । - गा्ठ- 

प्यष्पप्षये बालानाम् पर्नानां ष्टष्पत्तये वोधाय। 

(षर) छपनायकेति। शद्धार रसे रती उपनायकः उपपतिः तर॑खायाः 
तत्र धित्तायां सुनिगुरुपतौगतायां सुनिपतीगुरपनी निष्ठायां दहनायकनिष्टायाम् 

भअवुमयनिष्टायां नायकगतते नायिकायासद्टावे तथा नायिकायततते नायके 

अहवे द्व्य; प्रतिनायकः नायक्प्रतिपकखषः तव यतायां तथा नीपाव. 

तिश्यगादिनिष्ठायाम् भनीषित्यम् उत्तमप्रहतिप्रायो रसः प्रहार श्च्यतेष्ति 

भेश्रसय एतेषु पयोगात् न्याय योगादिति; वोध्यम् । रौद्र रसे कपे 

गुर्वादिषु गते ठति भान्ते रसे हीननिष्ठे निह्लटन्यरिनि्टे पति ्म्येरसे 

गुर्बादिरषे भालम्बने सति तधा दौरे रसै व्रघ्मबरषादिषु सधसपावगते बाखसार 

सति तदा भयानरे रसे भयस उत्तमपावगतते सति भनीदिल्द' शयम् । 

एयमन्यतर रसे यत् यत् भौवचित्यादन्धत् सत्तदनौषिव्यं बोद्धम्यमिति भावः। 

(ख) ्ासीति। रहे हृष्ट! प्दामो पएतिः स्मेति रषः हग्धतरः 

अतिमूटः एतेनास्य सुरतानभिश्तं दिष्म्दे कोपादेगात् पषाण्डाषटत्दष्ट ध्नि- 

तम् 1 स्दं दनं धं निविद्म् एतेन सुरवयोग्दस्यागरेवदिति द्षिठम्। 

सम् एष्टादिनो दाडा एतेन सया सषु खष्छनदं रमं युटतिदि एषते) 



१८४ सादिव्यदपणम्) 

तचे सुन्दर ! सच्च कष्ण ! सदसा वर्ति गोप्या गिरः 
श्युत्वा तां परिरभ्य मन्यथकलासक्तो हरिः पातु वः" (स) 

वुनायकनिष्त्वे यथा। 

''कान्तास्त एव सुवनचत्ितथेऽपि मन्य 

येषां छते सुतनु ! पाण्डुरयं कपोलः” ॥ (ड) । 

श्रनुभयनिष्ठत्वं यथा मालतीमाधवे नन्दनस्य मालव्याम्+' 

“पश्चादुभयनिष्टलेऽपि प्रथममेकनिष्ठले रतैरामासलम्” इति 
श्वौ मल्लोचनकाराः। । 

ततोदादरणं यथा रल्ावल्याम् । सागरिकाया अ्रन्योन्य- 

दशनात् प्राक् वद्छराञे रतिः । | 
भ्ातिनायकनिष्ठत्े यथा । इहयग्रोववभ्े हयगरौ वस्य ज- 

ज्ोडावरने। अधमपातरगततवे यथा । 
“जघनसयलनदपचवल्ली- 

गिरिमल्लौ कुसुमानि कापि भिक्ष) 

तमालवत् मलिना दाया कान्िर्यसखाः तादृशौ तमसां तिसिराणां सन्ततिः 
खमृदहः चौणीं एथिकीस् भाहफते भराच्छादयति एतेन कोऽध्यावां न पश्चैदिति 

सूचितम्} तस्मात् द प्ृन्दर} मनोर्}! एतेनल' मे सनौ द्वतवान् चरतस्छां 

विद्धायन गन्तु शक्तोसौति सूचितम् । वत्सः पन््रानं सुद्धव्यन एतेन सन्मम 

परनारीसखशमावरूपमाचारं त्यजेति च ध्वनितम् । इति. शल्वः गोप्याः मोप. 

नाव्य; कल्याखित् गिरः दाचः युता दरिः कः तां गोपीं परिरभ्य श्राद्ध 
मन्मयक्षलायां कासग्यापारे शासक्तः खन् वः बुप्ान् पातु रतु, श्मादरल 

पिक्रीडितं हत्तम् । 

(ष) कान्ताश्ति! सुतनु} शभाङ्धि] सुवनद्रितयैत ए ननाः 

कान्ताः रव्या: येषां छते निभित्तम् भं ते कपीलः प्राखुः विरहात् मलिनष्ेति 

सानमायत्र इयथः श्वयद्ं सन्ये सम्मावयासि! पचते इति वैपासिति च वहु 

मेनिदेथात् भदा बृहनायकलम् ! 

.( च ) जधरनैति। जघनस्य नद्धा वड़ा पतवन्नौ प्रवता प्या तादृशौ 



उतौयः; परिच्छेदः 1 रय 

. भरवचित्य गिरौ पसे निपखा 

स्वकचानुत्कत चवाद्चकार भर्व" + (च) 

तियग्यतत्वे यथा 1 

` “मल्ली मतन्लौषु वनान्तरेषु वक्ययन्तरे वलभमाद्रयन्तौ 1 

ष्दष्ठदिपष्योकलनादभघ्नये सदनी तमद्रनैकुरते स्म सुद्धे "+(क) 

भ्रादिशणन्दात्तापसादयः। चैद्राभासो यथा) 

` “रक्तोतृएुलविश्ालन्लोलनयनः कम्पोत्तराह्नो मुहः 
$ 9 © ५ #भ [3 

सुका कणमपेतभौषट तघनुवाणो रेः पश्चतः। 

साष्ातः कटुकोक्तिभिः खमसछदोर्विकरमं कौ ततेयन् 

संसासफोटपटुयुषिष्ठिरमसौ इन्तु' प्रविष्टोऽचुनः' ° (ख) 

फापि भिक्त किरतौ गिरी पवते गिरिमघ्ठीडुसुमानि कुटजप्रष्ायि, ठटन्न 
गिरिम्चिकेव्यसरः । भसवचिव्य पुरः समं भत्तुरिति शेपः निष्टा उपदिदटा 

अर्ता खासिना खदकवान् निलक्ष्न् उत्कदयालार दन्दयामास। 
(क) सष्लोति। ग्री ममसै मह्टौभिः सद्धिवाकुसुमतरभिः नतष 

पतिप्रश्सेषु मनोष्रेषु एन्यदः, मत्निका सवर्दिक्ा प्रशषठहुपतद्नाो | प्रप्र. 

वाघक्ान्यमूनि व्यमरः । उनान्तरेए वघ्ठयनतरे खवामध्ये स्ितमिति रषः पटर 

पतिं भमरमि्यधः बा्टयन्तो सतौ षचडन्याः खनन््ा; विपञ्याः दोपावाःयः 

लो मधरास्छुटः नादः तख भद्रया षठसारेव सद्रीतम् भष्रीङ्रतं सर गीतः 
चतौवयधः। इन्रवचाहच्म् । 

(ख) रक्तौतृफष्टसि। षषी भरलुनः र एरृरएत्रे विरद खां द 

नयने यख तोषः, सुपः पमः एनः कष्दोसरापि स्म्पप्रधानानि पद्रयनि य्न 

साद्यः सक्षय व्यधः, सरेतभीः निर्भयः, सतघ्लुर्षादः उनवएोदष्ट्ःस्पः ष्टु 

फोिभिः पुर्षिषठिस्य दुर्वदोमिः ाघादः सापूरितः दोलित दन्दैः पश्नः षर 

वीक्ष्य भमादरे पट पन्यन्तः द्रिम् दमारन्द श्दः धर्सन एग: उमः 

खं दोर्धिक्रसं दाषूषिन्रमं दोर्पयन् उयन् तदा च्ठास्टारणष्टुः घषर स्दन्धः 

सारो बरेर तादने पटः तष्पप खन् यु्थिडिरं शन्तु प्रदिः रर्नादारमिति 

ञेएः। एकदा इरूपारूदरुंयामे रिव्यम् धर्दरा क्ोर्दाम् निष्निपामषर 



भ्न र ~| मी सादिव्यदर्पणन् . 

भयानकाभासो यघा ` 

“अशक्तुवन् सोदु मधोरलोचनः 
सदह्रश्मेरिव यस्य दनम् । 

प्रविश्च डेमाद्विगुहाहान्तरं 

निनाय विभ्यदिवसानि कौशिकः?! (ग) 

स्लौनीचविषयमेव हि भयं रसप्रक्षति;ः। एवमन्यत्र । 

भावाभासो लन्नादिकषे 

तु वेश्यादि विषये खात् ॥ २४८ ॥ [घ] 

खष्टम् । 

भावस्य शान्तावुदये सस्िभमिग्रे तयोः क्रमात् । 
भावस्य शान्तिरुदयः सिः शवलता समता २४९[ड] 

खं विकमं कीर्तयन्तं प्रतिना निकतर्ुमशकुवन्तच भरदुनं युपिष्ठिरःनिर्॑र्वयामास । 
तत् सोदुमथन्नवन् पाथ; योमां सदायुघं वा तिरखुात् तमहं इनिषामौति. 

गूवप्रतिन्नामनुखय पृन्यतममपि युषिष्ठिरं इन्तु प्रवहते दरति पौराणिकी वार्ता 

भतानुखनेया। भवर रौद्रस्य. स्थायिनि कपे गुरनिष्ठतेन रौद्राभारलं 

वीध्यम्। शादरलविक्रौडितं ऽन्तम् । 
(ग) भलरुवव्रिति। कौशिकः परन्दः पैचक इति ध्वनिः सषटसरछीः 

सृथ्यस्येव यख रावण दनं सोदटुम् श्रशक्त्वन् भतएव प्रषौरलोचनः चञल- 

दिः विभ्यत् भयं गच्छन् सन् ईेमाद्िमुदा एव सहं तश भन्तरम् भ्रभ्यन्तरं 

भ्विश्य दिवछानि निनाय। वंथखविलं उत्तम् । भरन भयदय उत्तमप्रति- 

गतत्वेन सयानकाभारतम् । १ 

(घ) मावाभाखमाद भावाभास इति! `तव्वादिके सष्चारियि देश्यादि. 
विषये वाराङ्गनादिनिष्ठे एति भावासासः खात् । जद्यमुदाहरपम् । 

(ङ) मावशान्यादौ काह भावेति! खम् 



ढतीवः परिच्छेदः १८७ 

। क्रमेण यधा। 

“सुतनु ! जहिहि कोपं पश्च पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित् कोप एवंविधोऽभूत् 1 

दरति निगदति नाधे तिथैगासौलिताच्या 

नयनजलमननत्पं मुक्तसुक्तं न किचित्?॥ (च) 

दतर वाप्यमोचनेन ईर््याख्यसख्चारिभावस्य णमः । 

श्चवरणपतनप्रलाख्यानात् प्रसादपराद्य् खे 

निश्तकितवाचारेल्युक्ता रुषा पसपोकते 

न्नरनति रमणे निःखस्योचैः सनखितदस्तया 

नयनसलिलच्छन्रा दृष्टिः स्खौयु निवेशिता" (च्छ) 

श्रत्र विषादस्योदयः) 

“नयनयुगासेचनकं मान सखहल्यापि दुष्प्रापम् 1 

रूपमिदं मदिराच्या मदयति दयं दुनोति च मे" (न) 

(च) सुतच्िति। ई सुतनु! मृन्दरि!] कौपं लद्द व्ल, पादानं 

मां पश्य भवलीकय, कदाचित् तव एवंविषः कोपः नखलु रैव भमूत् श्ति 

धत्य" नाये निगदति कथयति -खति तिय्यस् यथा तथा भामीखिते दिष्टी 
यया तघामूतया कयाचित् कान्तया पनश्यम् भिरं नयनशखं स्फ चछ 

किचित् न उक्तः शयितम्! दिखरिणौहत्तम् | । 

(ष) षररेति। श्वरणयोः पतनेऽपि वत् प्रच्याष्छानं निराकरणं उपमम् 

तीः प्रसादपरदुखे अप्रसन्ने शव्यं; निच्तः गुप: क्ितिदादारः कूपटाचाशो 
यथ तन्सण्डुडी इ निभतकितवाचार! प्ति शूप कोपेन परह 
कठिनौल्ते रमसे कान्ते मरजति गष्ठति उति कवाित् उदः दिःश्ख नै 

स्थितः हम्तः यस्याः तधामूतया ख्या सखीषु ननसुषिषष्दद्रा भटुए इयः 

टिः गिता भप्त एतेन यौदनस्य स्दिरस्दायितसिति पादपतनेगपि 

सथा कान्तो निरार्त श्दतिश्येन श्भुं तमिति द यखदिम्। 

ईरिपोरएत्तम्। 

(ल) नयनेनि। नयनयुगर नेतष्यय भरेषनकम् भतिरनोपश्रः 



`  सादहिलयदप॑णम्। 

श्रत दणेविषादयोः सनिः । 

“क्ताकायं शशलच्छणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा । 
दोषाणां प्रथमायमे खुतसदहो ! कोपेऽपि कान्तं सुखम्। 

किं वच्छन्दपकल्मषा; कतधियः खघ्रऽपि सा दुलंभा . 
चेतः ! खाख्यसुपेदहि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ (भ) 

श्रच वितकौलुक्यमतिसखरणशद्ादैन्य्टतिचिन्तानां शव- 
लता। | 

इति सादिव्यदपणे रखभावादिनिरूपणो नाम 
ठतीयः परिच्छेदः! 

तदासेचनकं दररनास्यन्ती यख दर्थने इयमरः । सानसहच्वापि दुषयापं सनो- 
` रथाविषयसिवधै; सदिरच्याः इदं स्पंमै समददयं मदयति श्रानन्दयति, 

दुनोति तापयति ष) नैवद्िकरतैन भरानन्दजनकतम्, पप्राप्यलेन तापः 

जनकत्वसिव्यव द्र्षविषादयोः सन्धिरवध्ेयः | 
(भ) भावश्वलतासुदादरतिक्तति। उषैशीवियोगेन उन्मत्तख पुरुरवस 

उक्तिरियम् । शभरक्ाव्यम् भावदननस्पंक्त १ भगलच्तणः चन्द्र कुरच्च क? 

घखन्द्रव॑भोयीऽहं कथसात्मषातौ भवामीति अरुटथससावेशमूचकं कदयसिति 

सावः। सा उर्वशी भूयोऽपि पुनरपि दृश्येत दृषटिविपयवर्तिनौ भवेत् । दीपा- 

फम् भकाय्यानुष्टानानां प्रथनाय शान्तये मै सस युतं शास्रज्ञानं भ्रा न्नाता 

कथमसएमङ्घाव्य करीमौति भावः। षहो! भाश कौपऽपि भुखम् उर्वश्या | 

एति शेषः कान्तः मनीदरम्। घपरक्यषाः अपापाः क्रतधियः परिणितवद्धवः 

विहं इत्यधेः किं वच्यन्ति ? एवसकाव्यकारिणं मासुदिश्येति शेषः, मयि 

णां द्शयियन्तीति मावः। सा उवेधौ खप्रेऽपि ख्मथक्या। हे चेतः! 
खाख्यम् उपैहि प्राप्रुदि सुशिरं भव, कः खलु घन्यः पुख्छदान् युवा तरणः 

युरुषः भरम् उर्वश्या इति शेः, पाति १ शादरलविक्रौडितं एत्तस्। धव 
प्रथमे पादे वितरौतृसुकर, दितौये प्रादे सतिब्ररणे, ठतीये पादे श्डादैने, 
ष्वतुं एटतिचिन्ते शिते, तदैवं वहनामेकव समावेशात् शवल ता वेदितव्या 

2 भति दि, ए उप्राधिघारिणा ग्रीनौवानन्दविदयासागरमद्राचायेण विरचिता 

पिसलाखया साहिवदपयख दतीयपरिच्छैद व्याख्या समापा । 

पयकममयममण अरभद ` 



चतुर्थः परिच्छेदः । 

रध काव्यभैदमाद् (क) । 

काव्यं ध्वनि्गुणौभूत- | 
व्यद्रच्चेति दिधा मतम् ॥ २५०1 

तत । 

 बाच्यातिशयिनि व्यञ्च 
ध्वनिस्तत्काव्यसुत्तसम् ॥ २५१ ॥ [ख] ` 

वाच्यादधिकचमत्ारिणि व्यद्ार्ये ध्वन्यतेऽस्मिचिक्ि 

व्य॒त्मद्या ष्वनिना मोत्तमं काव्यम्) 

भेदी ध्वनेरपि दा- 

बदीरिती लक्तणाभिधामूलौ ! 
अविवच्ितवाच्योऽन्यो 

विवच्वितान्यपरवाच्यश्चारभ्य [ग] 

(क) सधना काव्यभेदः निरुप्यते भयेति! भध कव्यघटकरषादिनिर- 

पणानन्तरमिव्यधः। । 
(ख) ध्वनिमादह व्येति! व्यद्यं व्यक्ननाबोध्ये अं वाद्यातिग्यायिनि 

दाष्यार्घाद् भषिकशमल्काररिए इति तत् काष्यरुत्तसं घ्वनिः कष्यते शति. 

शेषः! ध्वन्यते व्यल्यते श्व्यधः| ततख्टाषिकचमत्कारि व्यद कर्यं ध्वनिं 

{रिति फखितम्। 

(ग) तद्दावाङ सेदादित्ति। धरे खडराभिषाग्रौ ६ भरौ 



१९० साहित्यदपणम्। 

तताविवच्तितवाचयो नाम लच्तणामूलो घ्वनिः! लचणा- 
सूलल्वादेव च्रच वाच्चमविवक्तितं वाधितखरूपम् (ग) । विव- 
त्ितान्यपरवाष्यस्तु ्रमिधासूलः। श्रतएव श्रत वाच्यं विव- 

च्ितम्। श्रन्यपरं व्य्यनिष्टम्। भ्रत्र हि वाचयोऽर्थः खरूपं 
प्रकाशयन्नेव व्यज्चाथंस्य प्रकाशकः। यथा प्रदौपो घस्य 
भरभिधामूलस्य वडविषयतया पशान्िरदेणः। श्रविवित- 

वायस्य मेटावाद। 

अर्थान्तरं संक्रमिते बच्येऽलन्तं तिरख्ते। 
अविवधधितवाच्योऽपि ध्वनिर्दविध्यश्च्छति २५३[घ] 

पविवत्तितवाच्ो नाम ध्वनिरघषन्तरसंक्रसितवाचयीऽत्यन्त- 

तिरस्तवाचयश्च इति दिविधः। यत्र खयमनुपयुज्यमानो 

मुख्योऽर्थः खविशरेषहूपेऽ्ीन्तरे परिणमति ततर सुष्यार्धस्य 
खविगेषंरूपार्थान्तरसंक्रसितलरादर्थान्तरसंक्रमितवायम्। 

यथा । 

"कदली कदली करभः करभः 

करिराजकरः करिराजकरः। 

डदीरितौ उक्तौ, "तयोरेकः लचपामूलो घ्वनिः भविवदितवायः भन्य; हितीयः 
विवदितवाखः। 

(ग) लदणामूलतात् लचणण मूलं यख तख मावः त्यात् सद्याधवाष- 

विषयिण उत्तिं चण तन्ूलात् भव वाच्यश्य वाधितलरमिति भावः । 

(घ) भर्थान्तरभिति । भविवदितवाचयोऽपि ध्वनिः वाचे सुस्यैऽथें पर्था- 
न्तरं खं्रमिते वा भरवयन्ततिरछ्लते सति दैविध्यम् खच्छति प्राप्रीति। 

(ङ) कदलौति। कदलौ रम्ायदटिः कदलौ भतिथ्ौतेति मावः, करभः 

सयिवन्धादाकनिष्ट' करख करभो वद्िरियसरोक्तः करभः भतिङख एति मावः; 

फरिराजकरः दसिष्ण्डादणडः करिरनकरः भतिकर्कण इति भावः, भतः 



%तुर्थः परिच्छदः । १९१ 

भुवनत्रितयेऽपि विभक्तिं तुला. 
मिदसमूरुयुगं न चमूरुटशः” ॥ (डः) 

श्रत दितौयकदल्यादिशब्दाः पौनसक्वमभिया सामान्य- 
कदल्यादिरूपे मुख्यार्थे वाधिता लाद्यादिगुणविगिषटकदत्यादि- 
रूपम चोधयन्ति जाद्यादयतिश्यथ (च) व्यङ्गयः! यतर पुनः 

सखा सवधा परित्यजव्र्थान्तरे परिणमति तत्र सुख्यार्थस्य 
, भरत्यन्ततिरस्छतत्वादत्यन्ततिरस्तवाव्यत्वम् । यथा 

| “निःश्वासान्ध दवादर्शंखन्द्रमा न प्रकाश्यते" ॥ (छ) 
भरवान्धशष्टो सुख्यार्घे वाधितोऽप्रकाशरूपसधे वोधयतिः 

यप्रकाशातिश्य् व्यद्घयः। अ्न्यत्वाप्रकाथतयोः खामान्य- 
विशेषभावाभावाच्रा्थान्तरसदुमितवाष्यत्वम् । (ज) | 
^भम घम्यिध्र! वौसलधयो सो सुणदो श्रष्न मारित्रौ देय। 
मोलाव्रौ कच्छकरुष्नवासिणा द्रौ श्रसी हेण” ॥ (भ) 

प्वमूरः सगविशेपः तस्येव रथी यलाखधामूतायाः इदम् उरुयुगं चवमब्रितयैऽपि 

तुलां षारश् म मिभति। 

। (च) नााद्यतिश्यः श्चैव्याद्मतिश्यः भादिपरेन शखतककंशतातिश्यी 

मोध्यौ | 

(र) निःच्यखान् पति! निःखञ्चिन चमः भप्रकाद्ः पादः दर्पद 

ष्व चन्रमा शशी न प्रकाश्रते न विराेते। 

(ल) हलां शघरप्रपाविष्टीने। भन्धदाप्रष्ा्रतयीः अनध चदुप 

रादहित्यम् (भप्रकाभतम् शथुष्वणवतवं वयोः सामान्पविरेयभावामादात् व्यापक- 

प्याप्यत्मावामावादिन्यधः। 

(क) खम एति। मम दार्भिक} दिः ख दाद मारिलरेय। 

नोदादरीकक्छक्खदासिमा रषष्टिन 9 प्रति संतम्! चाद्रमदर्भिन्धाः 

। रुखापित् व्यधिदारिप्या मदादसीकुद्टण्पणरेतस्धागे परषटषं पृप्दववमेन समना 

स्थमङ्ककारिपं ग्देप्वह्द्सेपद्रदेए शष्यमिटभं दामिंकं पषुरिस्म्म्। रे 

पार्सि्र! यिन्त निःश्दः उन् षत एयदयनादेः पएयट, श्खशाद्ररः 



१९२. सादि्यद्ैणम् । ` 

अत्र स्वस घारमिंकैव्यतो ्मणस्य विधिः प्रतेऽलुपरुन्य- 
मानतया अमरनिषध्रै पथवस्यतौति विपरीतलकच्णाणङ् 
न कारव्या। यत्र खलु दिधिनिप्रेधावुत्रयमानाषैव निषध. 
विध्वोः पयवस्यतस्ततैव तदवसरः। यत्र पुनः प्रकरणादि. 

चर््यालोचनेन विधिनिषरेधयोर्निप्रेधविधौ भरवगम्येते तत 
श्वनित्वमेव (ज्ञ)। तदुक्तम् । 

श्चिद्वाध्यतया ख्यातिः कचित् ख्यातद्य वाघनम्। 

रवत लचरीव स्यादुत्तरताभिैव तु" ॥ (ट) 

अरताये मुख्याथंय्यार्थान्तरे सद्मणं प्रवेशः न तु तिसेभावः 
शरतएव श्रत्र ्रजदहतृखा्थलक्तणा । दितीये तु खाधस्यायन्तं 
तिरसतलान्नडत्स्ार्थ। 

विवक्चिताभि्षेयोऽपि 

दिभेदटः प्रधमं मतः 

यण्लां प्रति प्र्यदसुपद्रबतीति सावः | तैन गीदाव््यः कच्छः तीरं तचयः 

ङद्चः.खतादिपिद्धितं स्थानं तत्र वासिना दकसिंहेन प्रच्खकेश्रिणा मारितः 

निहतः । 

(ज) प्रहे क्लटायाः दैरवि्ारे यर्थ; प्रवसति प्ररिफमति इति 
तीः उत्पद्यमानौ उत्पत्तिं गच्छन्तौ चूयमाग्ाकवेति भावः निपिषविष्योः प्रय- 
वतः पररि मतः विषिवाख्य' ूयक्ताणतेव निषेधं निपैषवाक्य' भूयमाणनेव 

विधिं वौधरतौत्यथः त्रैव तथाविधे एव खलै दत्यधेः तदवखरः विपरीतः 
लंदणावसरः । ध्वनिम् भ्रमिषामूलष्वनिलभिवयः ¦ 

(ट) चिदिति! चित् बाप्यतया अतुप्रपत्रतया ख्यातिः भ्रापातः 

मातेण वोः, कचित् ख्यातख उपपत्रतया प्रतौतस्य वाधनं विप्ररोतलचषा, 

छत्तरव्र खयातस वाघनखलदे दर्यः भसितैव भसिधामूलष्वनिरेव इत्यधेः । 
(ठ) विवदितेति। विवदितं वक्तुमिष्टम् भवाधितखद्पसिदयः घमि- 

धेयं वाच्य यत्न ताथ; घ्निः प्रधमं दिभेदः दिषकारो मतः। यते च्यद्नः 



चतुथ; परिच्छेदः । १९३ 

अरसंलच्यक्रमो यव 

व्यद्भमो लच्छक्रमसथा ॥ २५४ ॥ [ट] 
विवच्ितान्यपरवाच्ोऽपि ध्वनिरसंलच्यक्रमव्यद्वयः संलव्य- 

क्र मव्यद्रयघेति दिविधः। 

_ तवादयो रसभावादि- 

रेक एवाव गर्ते 
एकोऽपि मेदोऽनन्तत्वात् 

संस्येयस्तस्य नेव यत् ॥ २५५ ॥ [ड] 
उक्तसखररूपो रसभावादिरसंलच्यक्रमनव्यद्भयः। श्रत व्यङ्य- 

प्रतीतेविंभावादिप्रतीतिकारणकत्वात् क्रमोऽवश्यमस्ति किन्तु 
उत्पलपत्रगतव्यतिभेदवल्लाघवान्न संलघ्यते (ट) । एषु रसादिषु 

पव एकस्यापि भेदस्यानन्तत्वात् सदु्रातुमशक्यलादसंलच्य- 

क्रमव्यद्भयध्वनिर्नीम काव्यमेकमेदमेवोक्तम् । तथादि एकस्यैव 
गद्गरस्य एकोऽपि सम्मोगरूपो सेदः परस्प्ररालिद्नाधर- 

व्यद्चनागोध्योऽधः भसुंलत्यक्रमः ग संखत्यः मम्यगनुभूयमानः कमः पौर्बापये 

यस्य ताटथः ख भसंल्यक्रमव्यद्य धनयधः, यत ललव्यकमः ष्यश्यः सु संशटत्यकम- 

व्यद्म त्वधः । 

(ड) तवरेति। तव वयोमध्ये भादः व्यह्यः भखुं्टस्यषस श्यः रमर 

भायारि; एक एष एकव्धिएव च्व यन्य गस्यते, यत् यसात् वट ग्द 
एकोऽपि मंदः विभः भरनन्ततात् पतिषार्म्यात् न स्प्येयः सृष्टः ज 

श्रकषय द्यः । 

(द) विमादादीति। दिपावादीगां प्रततिः कमर शोषः कपरस्यम्य 

तस्वात् दिमावादिषमूहाटम्दनशगष्धेद रस्त्वादिति भाषः व्यदिभरः 
सप्रेम भटनं तहत् लाघवात् सतिश्योप्रशन्दत्दादिच्दः संटत्यते स्ख 

` दूति देषः 

१७ 



१९४ सादिव्यदपणम्। 

पानचुस्वनादिमेदात् प्रलयेकच्च विभावादितैवितात् सद्ातु- 
मभ्क्यः का गणना स्वेषाम् । . । 

शब्दाथाभयश्त्चयत्ये 
व्यद्धाऽनुखानसच्चिमे ! 

ध्वनिर्लच्यक्रमव्यङ्ा- 
स्विविधः कथितो बुधः ॥ २५६ ॥ [ण्] 

क्रमलच्यत्वादेवातुरणनरूपो यो व्य्गपस्तस्य शब्दशत्तयु" ¦ 
वत्वेन रशत, इव लवेन शब्दां शक्तय इववलेन च तैविध्यात् 
संलच्यक्रसव्यङ्गयनास्नो ध्वनेः काव्यस्यापि तैविष्यम्। तत्न 1 

वसत्वलङ्भररूपत्वा- 

च्छब्द् शत्य हवो दिध ॥ २५७ ॥ [त्] 

अलङ्कार ब्दस्य षधगुपादानादनलड्ारं वस्तुमान द्यते ॥ 

ततत वस्तुरूपशब्द् शक्तय इवो स्यङ्गयो वथा । 

शपचिश्र ! ए एलय सलयरमयि मसं पलरल्यक्ते गास । 

उसश्रपय्ोहरं पेक्विश्र उण जङई बरससि ता वससु" ! (घ) 

(प) लच्यक्रसव्यद्नभेटं निङ्पयति शब्देति! अनुखानः श्रुरणनं 

तत्सद्निकषे चदुप व्यश्च भन्दार्ोभयथत्चुव्ये न्दशत्या उव्यिते ` भगतया 
उ्यिते छभयशत्था उल्यिते इत्यथः रुति शछच्यक्रसव्यद्गयः ध्वनिः वक्ैः विद्धिः 

विविधः भब्दशत्यव्यः भयशत्यलयः उभयश्रक्यययेति विविघः कथितः। 

(व ) वख्िति। शब्द्थतयुत्वः व्यस्य: वस्तुखुपतात् श्रल्ारलाद् दिषाः 

मवति, ततश्च शब्दश्कयुत्यौ वस्तुध्वनिः शब्द शक्युतयौ ऽलङ्रध्वनिरिति । 

(थ) पथिश्च इति। पथिक! नात संसरोऽत्ि सनाक् प्रस्रखलें 

सरसि! इत्रतपथौषरं भरेयं पुनर्यदि वख्ि तट वघ इति संतम् +. 



तुधः परिच्छदः 1 १८५ 

भ्रव षद्यरादिशब्दशक््या (ट) यय्यपभोगन्मोऽसि तदाम्- 
सात वस्तु व्यज्यते | श्रलद्भाररूपो (घ) वधा । टर्मासदधित- 

विग्रः" इत्यादि । 

श्रच प्राकरणिकस्य उमानाममद्दादेवोवललभभानुदेवदपते- 

वंणने दिती यार्थचुचितमप्राकरणिकस्य पाव॑तोवघ्तभग्य व्णन- 
मसम्बदं मा प्रसाङ्कोदितीग्वरभाक्तदेवयोरपसानोपतेचभावः 

(न) कल्यप्रतै । तदत्र उमावल्लभ उमावल्लभ इवेत्युपमालद्ारो 
ष्यदवयः। ` 

यावा 

भश्रमितः समितः प्रात्तेसक्कवे पदः प्रभो }। 
श्रितः सदितः साधुर्चशोभिरसतामसि? ॥ (प) 

प्रलामित इत्यादावपिशब्दाभावादिरोधाभासो व्यङ्गयः 
व्यद्स्यालङ्गात्वेऽयि तब्राह्मण्यम णन्यायगदन्लद्कास्त्वसुप- 

पथ्यते (फ) 1 

वासा्िंनं पथिकं प्रति फथ्वाविदुक्तिप्पिम्। ३ पदिक! भतः प्रस्तर 

पापापवप्ले यामे मनाक पत्पोऽपौत्य्ः संलरः प्य्वाकटः नभि प्रकरण 

पयं पिमः, गात भरन्यः श्य्यादिधाननिदयम दति भादः। उष्तपयोषरम् द्रत 

सम् उत्रतसनसिति ध्वनिः रदा थदि वससि तत् ता रस) 

(द) -खर्यरादौव्यादिपरैन स्षष्टरशष्दः गट्यते। प्राते श्यस्रे उर्पर- 

ष््टेन भातं तत्तात परदारगसननिषपेधार्यया दीध्यम् । यग सानष्ठम। 

(घ) श्रणद्ाररपः शव्दप्ुष्दन्यषट्म शति पः! 

(न) मा प्रखास्मेत् परखतं साद्रूदिवदः। 

(प) पसितष्ति। हेप्रभीो! चं उापदमरोनिः सं 

परिमितः पप्य इदः, समितिः एप् प्ैः चयः इत्ययः शट 

शोकानन्दकर व्यः, तचा सखताम् चस्ति: दतः सरि भष । 

(फ) चनु रख प्रकर्यतदा दपमादैः यदा मीपं रट्वार्टत्म् 

उशरत रिर्पदिपते, ततु व्यदयतेनाखयदतया संखे. ददमणटारदाम्न- 

9 ६ | 



९ १९६ सादित्यदर्पणम्। 

वस्त॒ वालङ्कतिर्वापि दिधार्धः सम्भवी स्वतः 

कवः प्रीदोक्तिसिषो वां तच्रिवदस्य चेति षट् ॥ 
` षड भिस्त व्यज्यमानस्तु 

वस्तलङ्ाररूप्रकः । 

अथशत्तापह्नवो व्यङ्गो 

याति दाद्शभेदताम् ॥ २५८ ॥ [व्] 

-अद्याडइ व्यद्खेति ब्राह्मरेति। ब्राह्मणोऽसौ यमप: मन्यासीति ब्राह्मणय्मणः - 
तख न्धायः तस्मात् स्न्यासदशायां वख व्राह्मणलामावेऽपि यथाऽसौ व्राद्मद 

शति व्यपदिग्धते तथा भ्रलडगरस्यातर व्यद्धग्रतेऽपि भलङ्गरत्वच्छपरश इति भावः | 

(व) भर्तु त्यमेदमांह वस्तिति । ` वस्तु वा भलद्तिः वा द्वेष हिधा 

दिप्रकारोऽ्थः खतः सम्मवौ सखभावसिद्ध श्वय; कवेः प्रौदोक्या सिः तथा 

कविनिवद्ख जनख प्रीटोक्तिसिद्ध इति षटृप्रकारो भवति। तैः पड्भिः 
स्यन्यसानः प्रतीयमानः वस्वलड्गरङूपकः वस्तुरूपो वा भलङ्गारर्ुपो वा इत्यधः 

भ शत्या उत्थितः व्यद्यः- दादटशसमेदतां याति प्राप्रोति। ततद खतःखम्मविना 

वन्तुना व्यन्यसानो वस्तुरूपव्यद्य श्येकः। सखतः सम्भविना वस्तुना व्यज्यमान 

अलङ्गररुपव्यद्भय शति दितौयः। स्वतःसम्मविना भलड्ारेण व्यज्यमान 

वस्तुरपव्यद्धपर इति ढतौयः;। स्वतः सम्भविना भक्डारेय व्यज्यमानोऽलङ्गार- 

ख्पव्यद्धय इति चतुधः। कविप्रौदीक्तिसिद्धेन. वस्तुना व्यज्यमान: वम्तुषूपव्यङ्य 

ति पञ्चमः। कविपौदक्तिसिधेन वस्तुना व्यन्यमानो अलङ्ाररपव्यद्गय इति 

षष्ठः। कविग्रौदोक्तिसिदधेन भ्रलङारेण व्यजन्यंमानो वस्तुरूपव्यञ्गय इति सप्तमः । 

कविप्रौदोक्तिसिद्ेन भलङ्गरेण भ्रखडग ररूपव्यद्य इति ्रटमः । कविनिवद- 

[ि व्यक्तिप्रौटोक्तिसिद्धेन यस्तुना व्यज्यमानो वस्तुरूपव्यद्चय दति नवसः। कवि. 

निवड्व्यक्तिपरौदोकिष्दडिन वस्तुना व्यज्यमानोऽलङ्ाररुपव्यद्य इति दथमः। 

कविनिबद्व्यक्तिप्रौटोक्तिखिेन भ्रलङ्गरष व्यज्यमान वस्तुरुपव्यद्धव ति एका- 

टथः। कविनिवडव्यक्तिप्रौटोक्तिसिद्धन भलङ्ारेख व्यज्यमानौऽलङ्ारसूयन्यद्य 

द्रति दादश दति फदितम् । 
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चतुथः परिच्छेदः! १२९ 

खतः सम्भवी प्रौषिव्याद्ं वदहिरपि सम्भाव्यमानः! 
्रोटोक्तया स्चोनतुभ्रीवित्येन! तत क्रमेण यया। 

ष्टि" ३ प्रतिवेिनि 1 चणसिदाप्यस्यदृ्टरहे दाखसि 
प्रायेणास्य शिश: पितान विरसाः कौपीरपः पाखति। 

एकाकिन्यपि यामि सत्वरसितः खोतस्तमाल्ाङ्नतं 

` नोरन्ास्तदमालिखन्तु जरटच्छदा नलग्रन्यः ॥ (भ) 
) 

श्रनेन खतःसम्यविना वस्तुमानेण एतव्रतिपादिक्ाया 
भाविपरपुर्पोपभोगजनखत्ततादिगोपनरूपं वस्तुमान 

व्यज्यते (म) 1 | 

दिगि मन्दायते तेजो दचिखस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव र्वोः पारडग्राः प्रतापं न विपेडिरे ॥ (च) 

` ` प्मनैेन खतः सन्धिना (र) वस्तुना रवितजसो रपुप्रता- 

प्रोऽधिक इति व्यतिरेकाललद्ारो व्यज्यते । 
---.~~ 

` (भ) फ्रसेणोदाहरति दषिनिववादि। पखयादिन्नायिकायाः दान 

प्रतिवेशिनी प्रदयुक्निसिविम्। हे प्रतिवैथिनि! चप्म् ए चथटरन्ट्धे टं 

शायसि। भय मोः पाणक्ख पिता मद्भर्ता श्वर्घः विरसाः दिम्दाद्रःः 

फीपीः पूपभवाः घपः प्रायैय न पराद्यति। वतः एकाद्िनी चपि प्तः घण्नोन् 

प्ररे्ात् सत्वरं तमालाङ्लं तमालंवनवैदितं दोतः नदसिन्यः दानि यष्टम 

नीरन्ध्रा; निविष्ाः न्रटस्क्टाः कठिनावयवाः नषग्रन्ययः नष्टानां दप्पञमेषागः 

यन्ययः पवां तमु" थरौरन् भाविषन्तु उन्डयन्तु | प्पादूष्दवद्वोरितिं त्वम्, 

(स) भयैनैति । घनेन वादयाधन स्वतःसुदादिना म्तभादचिरम् सवदिन्न् 

पपुलटाया पपि वषु सक्रनेददः। एतत् भादिपरएरपोपमोगस्पं दनः परम् 

जायिकादा दैह्ष्याद् षोदच्यमस्। ग 

(य) दिश्ौति। दषिप्स्णं दिधि रदः सूधस्यापि तः सन्दाय 

मन्दीभवति, पाष्टः तदास्दददिदमदयः तम्पारिव दपदम्दरमेय दिदि र्थः 

प्रसापं दण तैलः, ख प्रवापः प्रभाषद येष; दप्णद्स्ः दमत 

दशिष्रे म उीट्ु.प्छा एद; 

५1 

~ इ 



६ ` ` स्ादित्यंदर्षणम्। 

“श्रापतन्तमसु' दृरादूरौक्ततपराक्रमः 1 

;  बल्लोऽवलो कयामास मातङ्गसिव केशरी” 1 (ल) 
अतर उपसमालद्गाररूपेण स्तःसन्धविना (व) व्यच्छकार्धेन 

बलदेवः चणेनैव वेणुदारिणः त्यं करिष्यतोति वस्तु व्यज्यते । 

गाट्कान्तद शनच्ततव्यथा सङ्कटादरिवधूजनस्य यः। 

शरो्टविहुमदलान्यमोचयनिरदशन् युधि रुषा निजाधरम्”८ग्) 

श्चं खतःसम्धविना विसेधालङ्गास्णाधरो निट; शवो 
व्यापादिताञ्च इति ससु यालद्ाते व्यङ्गयः । 

“सन्ने सुरहिमासो ए आअपणेड् जुश्रदइजणलक्व सड । 

अदिणश्रसद्श्नारमुडे एश्रपल्लवपत्तले श्रणद्गस्स सर ॥ (ष) 

(र) खतःसम्भविना दचिणायमप्रसावात् अवश्यम्भाविनेव्यधैः वस्तुना रवि- 

तेनसौ सन्दौमावेनेययः । 

, (ल) श्रापतन्तनिति.। ऊरौकतः भवलस्वितः पराक्रमः ` यैन तोक्तः 
पराक्रमितुुद्यत द्रव्यधः वलः इलघरः, केथरौ घिं; मातङ्गं गननिव, द्रूरात् 

श्रायतन्तम् पागच्छन्तम् घु" वैखदारिणम् अवलोकयामास। 

(व) खतःस्म्रविना लौकप्रसिद्धेन। 

(श) गादेति। यः युधि युद्ध निजाघरं निर्दश्न् खन् भरीणं तूं 

वधूलनख , भरो एद विहुमख प्रवालख दलानि तानि गादृ" यत् कान्तानां 

टशनचतं दन्तद्ंनच्तं तेनया व्यधा खा सङ्टः विपत् तख्मात् नोचयत् 

सुक्तानि भ्रकरोत् निनौहदंशनेन शतुनारौणां निडतस्रामिकलाव् तासां सुरत- 

कालिकदश्ननचतामावादिवधः। भरधरद्श्नेन व्ययाएव नायते न तु तन्मोचन- 

सित्यापातृतो विरोघः। 

(ष) सन्ने दति। सच्जयति सुरभिमासो न. चार्पयति युवतिननलच्य- 

सषद्टान् । अभिनवखदकारमुखान् नवपघ्ठवपत्रलाननङ्गशरान् ॥ दति सेस्छतम् । 

सुरभिमासः वसन्तसासः, युवतिन्ना, एव॒ लक्छाणि तत्यद्टान् तदुपयुक्तान्+ 

अभिनव नवसुकुणितः सकार भस सखम् भदिवंषां तान्, -नवपल्लव एव 

पं पचः तत् लान्ति ग्टहन्तौति तथोक्तान् भनङ्गयरान् खलच्नयति मर्ठवान् 

करोतिन वा नैव सर्पति भनङ्गायेति शेषः|; मदनविनृ्नष्पं कामद 



ष्तुर्धः परिच्छदः । १६२ 

श्रव वमन्तः शरकारः कामो धन्वौ युवतयो ल्यं पुष्पाणि 
भरा इति कविप्रौदृोक्तिसि्ं वस्तु प्रकाभौभवन््दनविजुभ्ण- 
रूपं वस्तु व्यनक्ति। । 

““रजनोपु विमलभानो; करजासेन प्रकाथितं वीर!) 

धवलयति सुवनमर्डलमसखिलं तव कौर्तिंशन्ततिः सततम्”॥(स) 
श्रत कविप्रौदटोक्तिसिदेन वस्तुना कौत्तिंसन्ततेशन्द्रकर- 

` जालादधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालगरे व्यह्यः । 

““दश्ाननकिरौटेभ्यस्तत्च्णं रा्नसयियः। 

मणिव्याजेन पयस्ताः एधिव्यामश्ुविन्दवः” ॥ (द्) 

श्रत कविप्रौटोकत्तिसिडेनापद्ुत्यलङ्कारेए भविष्यद्राष- 
श्यौ विनाभरूपं वस्तु व्यज्यते । 

“धवम्परज्ञे नवमल्तिकासमुदयो दस्ते सिताग्भोरुदं 

षार करतटे पयोधरयुगे यौखण्डलेपो घनः । 

विग्रेपेण यर्पेनरूपं प्यनक्ति प्रकटयति) एतत्त सरमलीकमिति रविप्रीदोरि- 

सदतं वोध्यम् । । 

(ख) रननौप्विति।! ई वौर्! रजनीषु शदधिषु दिममानी; चन. 

किरण चन्द्र करनादेन किरणखमूद्रेन प्रकाथितम् पणिलं समग्रः छवग- 

मण्डलं तद कोर्पिखन्ततिः यथोराथिः सततं दिवारा्मिदर्दः वययति 
प्रष्ाश्यतीव्यधेः। भद वत्तुना दिवायावं खमे कार्सिनितीयां विराशमेन 

एत्य; । 

(ई) दप्राननेति। तृचं रासननदष्टे प्व्यदः रादखानां शियः 

लष्टयाः भगदिन्दवः दश्ानगख राषपखय किरोटेभ्वः ्ठटेभ्यः मप्प्याह्टन रन 

पतनमिपैप पथिन्यां पर्यस्ताः प्रतिताः रावप्हुक्टेग्यः रानि पवर । 

सतापरव्यदरगरस्य अवाप्तदतेन षूदिष्ीदोकिखिदरव्भिति भादः) चैन श 

भदिषदरादषलष्टी{दनाश्रस्पं वस्तु च्यस्प्रते प्रतोयते) 

(द) धायि ष्ति। ईह विरूखिद्रमूमितिखष्ट! रष्प{प खव कोरि 

रान; दगतोमः एर्दरएरो समरावदो ततेखिदा या दारकः ददप 



२०८ , सादिव्यदंष॑णम् । ̀ 

` एकोऽपि चिकलिङ्गभूमितिलक ! लत्कीत्ति सशिखयी 
-. नानामख्डनतां पुरन्दरपुरोवामस् वां विग्रहे” ॥ (चत) 

श्रत कविप्रीदोक्तिसिदेन रूपकालक्कारेण “भूमिष्ठोऽपि 

सखखानासुपकारं करोषि” इति विभावनालद्कासे व्यज्यते । 
५£ र शिखरिणिक्तनु नाम कियचिरं 

किमसिघानमसावकरोत्तपः। 

सुमुखि ! येन तवाधरपाटलं 

दशति विस्वफल्तं एक शावकः” ॥ (क) 

-श्ते श्रनेन कविनिवदइस्य कस्यचित् कासिनःप्रौदोक्तिसिशेन 

वस्तुना तवाघरः ुखवातिशयलभ्य इति वस्तु प्रतीयते । 

“सुभगे ! कोटिखहयमलमुपैत्य मदनाशुगैः। 

वसन्ते पञ्चता त्यज्ञा पञ्चतासौदियोगिनाम्” ॥ (ख) ` 

घासं विग्रहे ध्ररौरे नामामरनतां विविधालङ्ारतं ययौ प्राप} तथाहि 

धम्ित्ते संयतकेणे, धन्मि्लाः संयताः कचा इव्यमरः। नवमच्चिकतानां समुदयः 

समूष्ः, इसे चितं शुभम् भ्रममोसहे, करतटे इरः, परयीषरयुगे सन्ये घनः 

खान्द्रः व्रौखण्लेपः चन्दनविलेपनं, सुज्ञातः तव कौर्षियाश्िरिति भावः। 

श्याटू लविक्रौडतं हत्तम् । अरव कौर्तिराशेर्धावल्यख कविसमयखिद्धतलात् नव- 

मद्विकादितादात्मान ध्रध्यवखायात् इपकालङ्ारः। खर्मद्ितिरैव खरगखाना- 

भवुपकारडेतुः तदभावेऽपि तान् यज्ञादिना उपकरौपौति विसावनेति घावः। 

(क) धिखरिणौति। € सुसुखि}! चौ श्कथावकः क्त तु खलु गरिठ- 

रिण पर्वते शिरं कियत् फिमभिषाने किमाय्यं तपः भकरोत् भनुहितवान् नास 

सम्प्रावनायां सम्भाव्यते इदं सयेति मावः, यैन तव॒ धरधरवत् पाटलं रक्तं विव. 

फलं दति । दरुतविलस्विवं इत, ्ुतविलस्नितमाह नभौ मराविति लकच्णत्। , 

(ख) सुभगेष्ति। ई सुभगे! वसन्ते मदनाधृगैः कामथरे;ः कोटि-. 

सद्यत्म् भसह्यलभिवयर्धः उपेत्य प्राप्य पक्ता पञखदयकलमिवर्धः यक्ता 

खातु पञ्चता वियीजिनां विरद्िणाम् प्राखीत् दिरद्िणः कामणरात्तं खता. 
"श्वति सावः. । ॥ 



चतुर्थः परिच्छेदः। २०१ 

श्रत. कविनिवदवकुप्रीद़ोक्तिसिदेन कामग्रराष्णं कोटि. 
सष्यत्वप्राघ्या निखिलवियोगिमररेन वस्तुना शसागां पञ्चता 

शरान् विसुख वियोगिनः यितेव्युखरं चालद्ासौ व्यन्यते। 
मल्लिकाभुकुले चण्डि ! भाति गुच्छन््धुत्रतः । 

प्रवार पञ्चवागस्य शङंमापूरयत्निव ॥ (ग) 

श्रत कविनिवदवकुप्रौटोक्तिसिदेन उपमं ालद्ारेण् 
कामस्य अयसुन्मादकः कालः प्राप्तस्तत् कथं “मानिनि! 

मानं न सुच्धसि" इति वस्तु व्यज्यते । 

“मदिलासहस्सभरिए तुद दिश्रत्रे सुधर! सा श्रमाश्र॑ती । 
श्रणुदिणमणसकम्पा श्रद्धः तणुश्रं पि तणु एद 

“श्रत श्रमाच्र॑तो” इति कविनिवदवकप्रौटोकिस्टिन 

काव्यलिङ्गालद्कारेण तनोस्तनृकरणेऽपि तव दृद न वत्त त 

इति विग्रेषोक््यसङ्ाये व्यज्यते! न खलु किः कविनिवदस्येव 

रागाद्याविष्टता। श्रत; कविनिवदवकप्रोटोक्तिः कविप्रोदोक्ते 

रधिकं सद्टदयचमत्कारिणीति णधक् प्रतिपादिता। णपु 

(ग) म्विकेति। ईेचष्डि! कोपनै! मष्धिरूष्छकुहे गृष्ठन् मध्डरतः 

भमरः पबाण्य कामस प्रयासे विलययावायां डम् भापूरयच्चिव भाति 

रसालते। मद्धिकासुकुके भाति गुष्ननततमधव्रत शति पाठं रंषदिषूः। तचत 

मधब्रतस्य सत्तेति दिशेषदस्य चयमभिपरायः यत् शढापूरस कव्य अद्य मरन 
दैभमेव प्न पथ्यते, भ्रनेनतु सुग.खभाग शति च्छित सकस तश्िप 

यादिति) 

(घ) सश्छठा श्ति। मह्ाषएषसभरिति तद हदये सुमर१ सा 

सान्ती । सतुदिनमनन्यकमां सङः तटुमपि तनुक्येदि ए {ति म्रम् । 

दूत्या नायकं ्वयक्तिरियम्। रेषएमय] खासव काना मषिं सदां 

ससख भरिते पूरिते, एतेन स्यादाभादः पृख्ितिः। दम ष्टवे भमन्तो सतर 

साभ्मषटममाना द्ददः पनुदिनं निरन्तरम् सगनक्मा दशकाष्ट दो 





चतुर्थः परिष्छेदः ! २०३ 

रत साधवः कष्णो माधवो वसन्त श्वेव्युपमानलङ्ासे 
व्यद्गग्रः । एवच्च व्यद्घ्रमेदादेव व्यच्नकानां काव्यानां सेटः (छ) ! 

तदष्टादशधा ध्वनिः ॥ २६० ॥ 

श्रविवनितवा्योऽर्घान्तरसंक्रसितवाव्योऽत्यन्ततिरस्छत- 

वाचय इति दिविधः। विवचितान्यपरवाच्यस्तु श्रसंल्यक्रम- 

व्यद्रमतवेनेकः। संलच्यक्रमव्यद्वववाच्यत्वेन च शन्दार्योभव- 

शक्तिसूततया पद्चदगेति (ज) ब्र्टादशमेदो घ्वनिः! एषु 
चर (भ) | | 

वाक्ये शब्दार्थगशक्तत्य- 

सदटन्ये पदवाक्ययोः ॥ २६१ ॥ [ज] 
तत्र घर्थान्तरसंक्रमितवायो ष्वनिः प्रदगतो वथा । 

“धन्वः स एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च 1 

, ` युवजनसोदनविया भवितेयं यस्य सम्य डे सुसुखो ६ ८८) 
न~ 

(द) एवेति उक्तसेव्या इत्यः च्द्रयमेदात् श्यदयमस व्यद्चनालन्दोभ- 

विषयस्य सधस्य भेदात् पार्यक्वात् । व्यत्नयन्तीति चघ्कानि तेषाम् 1: 

(ल) पब्दा्घोभयथक्तिमूखतव्रा पदेति वददारद्रूलत्यत् गष्ट- 

त्तिमृखौ रौ, भर्धद्क्तिमूला भनन्तरतोका दादध्, उमयथदिमृटपएङ्ष्रति 

पञ्चदश्रघा। 

(भर) एपु भरटाद्गेषु मेषु सध्ये प्रवयर्दः। 

(ज) वाद्ये ति सन्दघांमयभदयर्यौ ध्यनिः वादये खव दापःमत्त 

शूव्ययेः तदन्यं तष्याद्नये सपदप्र मेदाः पदषाक्प्योः पदगता; दा्टरतःष। 

तत उभयशथ्छिभो सेदएकरएद श्न्ठं सफदर पददादध्दरतदन ह्दिप्दत् 

चतुसिंयत् मिहि पठविष्दर मेदा ध्तिदोघ्यम्। 

(टं) धन्ष्वि! र एव तरुषः बुदा धन्यः पष्ट गदः, सस्थे 

मथने नेते नयदैष, प्यं वुवशटगसीष्नडद रृहौ यमः उम् भ्टि 

स्पाद्तौद्यषः। 
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= चतुः परिच्छेदः । २० 

श्रत लादणखादौनां ताटगनुभवैकगोचरताव्य च्ठकानां 

 तदादिशब्टानानेव प्राधान्यम्! भ्रन्येपान्तु तदुपकारित्वमेवेति 

तन्मूल एव ष्वनिव्यपदेशः । तदुक्तं ध्वनिता । 

<एकावयवसंस्येन भरषयोनेव कामिनौ । 

पद योत्येन सुकबेध्वनिना भाति भारती" ॥ (र) 

एवं भावादिष्वपि रष्यम् ( त ) । 

(सुक्तिमुक्तिलटेकान्तसमादेशनतत्परः। 

कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः” 6 (घ) 

श्रत सदटागमशन्दः सन्निददितसमुपनावकं प्रति सच्छछास्तार्ध- 

मभिधाय “सखतः पुसपस्यागमः" इति वस्तु व्यनक्ति। नतु 

पातम् भूत् अधनातु विरहे श्त्वदैः मदान् व्वरः व्याधिः तपतृणरदस्द 

्रतौवसन्ताप्रकत्वादिति मावः। 

(ण) ध्वनिव्यपदेशः ध्वनिंत्रा। यदिच तत्तव्यदानाम् भपरपदषाहा- 

यकं धिना व्यघ्नकत्वं नोपपद्यते भती वाक्यगतं एव ध्वनिदसव; तघापि प्राधोन- 

मतमनुखत्य तथधीक्तं ग्रन्यलता। तव प्रादीननेवादट्ं प्रमाश्तेनाह एञति। 

एक्षाषयवसम्येन एकाद्रस्ितेन भूपेन भलद्धारेर कासिनौद पददयोद्येन पद- 

प्रकाश्यैन ध्वनिना व्यद्वन सुकवंः भारतो वारौ भाति रष्टतै। 

(त) एवं भावादिष्वपौति। तधा ररुस्पामं्त्यकमन्यद्र्ायि खाना 

नयद्ाष्टतानि तचा भावद्पासंदत्यक्रमव्यद्वयानासपि उदाष्रदानि च्दाः 

ष्ठौतिमभावः। 

(घ) यक्ोति। लदटसद्वि्ठायुपनायक्ठे सागते आाश्वभमंसान्वादेन द्ये 
सूचयन्याः कस्थाथिदुकिसियम्। चक्रिः सोगः सर्मादिमुखनिष्यषः चरहिरप- 

वर्गः तयोः त् प्रदश्रक श्व्यधः भन्पय भिः रुरत्मुषद्ण्योनः हिः य 

कर्मत्यागः तयोः कर्ता| एषान्ते निश्ने समाद्यमे त््वाप्टह एष्परः 

{मर्मभोपाखमाया रद श्रासोयत्वाटिति मावः स्न्पते एकरामे अनगन्दससृटस्ाम 

उमारग्रने खिन्यनुसती तष्परः) सटागमः मष्टास्म् सन्दष सतपर्दस्य मदा. 

दशस भागम; उपस्ितिः कसर टमस्द पागन्दहिसन्दं साम्न्दातिनरस् ग् ष्टि 

धाति करोति पितु रुदरैदेदि। 

१८ 



२०६ `  सादहित्यदर्षखम्। ` 

“सदागमः सदागम इव" इति न कथसुपसाष्वनिः सदागम 

शब्दाधयोरुपमानोपमेयमावाविवच्तणाद् रहस्यसंगोपना्ध॑मेव 
डि दर्थपदप्रतिपादनं प्रकरणादिप््यीलो चनेन च सच्छास्वा- 
भिधानस्य असम्बन्धलात् (द) । 

“अनन्वसाधारणधौधैताखिलवसुन्धरः 
राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तमः ॥ (ध) 

चरत पुरुषश्रेष्ठः पुरुषोत्तम इवेव्युपमाष्वनिः। अनयोः 

शब्दशक्तिरूलौ संलच्यक्रमभेदौ 1 

“सायं स्रानसुपासितं मलवञ्ैनाङ् समासेपितं 

यातोऽस्ताचलमौलिमस्नरसणिरविंखव्धमलामतिः। 
्राश्चदधं तव सौकुमायमभितः क्लान्ताऽसि येनाधुना 
नैवहन्दममोलनव्यतिकरं शक्रोति तेनासितुम्” ५ (न) 

(द) खदागमेति। सदागमशब्ट्यतयोः सच्छास्रसत्पुरुधयोः उपसानोप- 

मेयभावख भ्रविवक्वप्यात् वक्तमनभिलाषात् दाधपदप्रयोगख रदखगोपनाधताया 

एव विदचितल्रादिति भावः! भरव शब्दशक्तिमूल वस्तुष्वनिः । 
(ध) अनन्येति! न भन्येषां साधारणौ धौर्यं तादश, एता पालिता 

सेनोड़ता च वसुन्धरा पृ्वौ येन तथाविषः स पुरुषोत्तमः परषग्ष्ठः 

कौऽपि रसना जयति । चत् पुरुषीत्तमपदसैव प्राधान्प्ूमिति पददोल उपमा- 

ध्वनिरिति वोध्यम् । 

(न) सायसिति। पि उप्रनायक्ेन भुक्तं दातागतां सखीं प्रति 

कस्य! दिदुक्तिरियम्। सायं सन्याकाते खानम् उपासितं क्रतं सलयजेन चन्दनेन 

अडः समादेपितम्, एतेन अध्वक्तान्तिपरिद्टारः एुचितः। श्रस्वरसयिः सथः 

पस्ताचलचुङां यातः! भतः अव्र मन्छकापरे ध्यः विग्रः निःशृदधं खष्ठन्द्- 

सित्यधः यधा तथा भरागतिः भागसनं खायं सृव्यख धस्तगतद्ात् भातपद्त शरोऽपि 

नास्तीति सूचितम् । तथापि तव सौकुमाय्यं सार्दबम् धासध्यम् भतम् भनन्य- 

खाधारणमियर्धैः यैन खौढुमा्यंय तुना भना भभितः सर्वधा क्रान्ासि 

यतस्ते त॒व नैतरदन्द' नयुनवुगलम् ससौलनन्यतिकर् नासि सौीवनखय सुद्धोचनद 



चतुथः परिष्टः] २०७ 

श्रत सतः सम्भविना वस्तुना कतपरपुसषपरिचया 
खाताऽखीति वम्तु व्यज्यते! तच श्रधुना क्तान्ताऽसिनत् पद 
कटाविदपि तव एवंविधः क्रमो दृष्टः इति वोघयतोऽधुनो 
पदस्य एदेतरपदार्थोक््पादधुना पदस्यैव पदान्तरापेच्तय 
वैशिच्छम् (प) 

^तदप्रा्िमद्दादुःखविन्तौनागेषपात्तका । 
तचिन्ताविपुनाद्धादतौणएपुखचया तथा # 

चिन्तयन्तौ जगत्दतिं परं ब्रह्मस्वरूपिणम् । 
निरच्छासतया सुकतिं गताऽन्या गोपकन्यका? ॥ (फ) . 

श्रत श्रगेषचयपदप्रभावादनेकजन्मसदस्रभोग्यदुष्कुतसु- 
कछतफलराणशितादात्पराध्यवसिततया भगवदिरद्दुःखदिन्ता- 

प्यतिकरः सम्य यिन तत् या तक्षा माष्ितुम् भ्रव्श्ातुः न श्लोतिनं 

पास्यति। शादूलविक्रीडितं ठत्तम्। 

(प) भव्रव्यादि। खतः;सम्मविना स्वभावतः संम्मवितु यीग्यन स्म्तुरा 

बाद्रार्धर्पैरए । त्च व्यद्रपरमिवर्दः द्रतरपदार्धोतकर्पात् भपरपदार्घानापुत्कप- 

सपेच्य शव्यथः। भत घपुना पदामरधानेन वाक्वार्देनं तत्ततृपदानासपि व्यक 

कववं तधा सायन्तनं सानं निर्सित्तानरानुप्वः भरचिरागमनमेव परपद्य 

संसग मलयशेपनं तद्सख्मीगमोपनं सूर््वास्तिगमनघ पन्यविधभोगशदषादभ् 

प्रत्यायवतोति षीष्यम्। 

(फ) तदिति। रासीतृसवे गुरजनोपरोेन हूदसमोपं गन्तुनग्छाप्य 

पपि गोपकन्याया सु्धिलाभवपनमिदम् । तद सरष्टा भप्रापिः सटामः एद 

मष्ाटुःखं तेन विलीनानि भथ्यपादि पातकानि यथाः षा दुःमागोऽपि पाप- 

फलं वहीगेमेब पाप्रष्वेहोऽभरूदिति भादः । सखस्य या चिन्ता घ्यानं त्य 

यः धिपुलः मन् षाष्टः मुखंतेन खो एष्यागां दयाः सनृ; यनयोः 

सधोक्षा, सुखभोगी रि एष्पफएणं तघोममैव पष्टदयोऽम्दिति माषः शय 

सूतिः उतृपत्तिः व्यात् तं परव्रद्मक्षख्पिषं परमाण्पं हृ हिन्ददन्ौ च्यादन्दी 

न्या गुशलमोपर्दा पत्यः मोपश्न्यका निर्टारतया रिरदपादतया दश 

यता) सुजि प्रति व्द्रश्रान् पापपुष्ददयरुषषटदेद रदा मादः) 



२० साहित्यदर्पणम् ।. 

छ्ादयोः प्रलयायनमिल्तिशयोकिदयप्रतौतिररेषच यपदरदय- 

योत्या। श्रव च व्यच्नकस्य प्रौदोक्तिमन्तरेणापि (व) षश्भ- 

-वात् खतःसन्भविता। | 

“पश्वन्त्यसंख्यपथमां तवदहानजलवाहिनौम्। 

देव ! त्िपघमालानं गोपयल्युग्रसूहैनि” ॥ (म) ` 

ददं मम। श्रत “पश्यन्तौ” इति कविप्रौटोक्तिसिदेन 

- काव्यलिङ्गाल्कारेर न केऽप्यन्धे दातारस्तव सदृशा इति 
व्यतिरेकालद्गायोऽसंख्यपदयोवयः । एवमन्चेषु श्रप्यथेथक्तिमूल- 
संलच्यक्रमभेदेषु उदादाथम्। तदेवं ध्वनेः पूर्वोक्तेषु श्रष्टा- 
दशस भेदेषु मध्ये शब्दार्थ॑श्त्युलखो व्यधो वाक्चमात्रे भव 
नेकः। अरन्ये युनः सप्तदश वाक्ये पदे चैति षतुख्िंश्दिति 

पच्चतिंशद्गेदाः। 

प्रबखेऽपि मतो धीरे 
रर्थशतु्हवो ध्वनिः ॥ २६२ ॥ [म] 

(व) भवाशेषेव्यादि। तादात्मराध्यवसितया भमेदाघ्यवस्ायेन शव्यधः 

तथा च भमवदिरददुःखसेषपापफलं मगवच्चिन्ताह्वादः भशैषप्खफलसिद्धि- 

प्रतीतिरतिशयीक्तिप्रयौनिकेति वीष्यं सिष्यलेऽध्यवखायखातिथयोक्तिनिगयते 

दृति वद्यमाण्लादिति ध्येयम् । व्यञ्चक्ख दयीतक्ख वाक्य प्ौदोक्तं कवै- 

रिति षः अन्तरेण विना। 

(भ) पश्न्तीति। ई दैव! विपथया गङ्भा तव दाननलवाद्िनौम् 

शसद्यपयगां वहमारगगानिनें प्यन्तौ श्रात्मानम् खउग्रख इरस्य मूर्दनि रिरि 

सोपायति। काव्यलिद्गालङारेय इवोर्वाक्यपदाधते ाव्यलिद्गुदाहतमिति 
दचपोफ्तेन पश्यन्तीति इतुगर विशेषणरूपेण श्व्यधे; । 

(म) प्रवे द्रति। भरथेभत्यु ष्वः ध्वनिः धीरैः विहदधिः प्रवे मा 
वाक्येऽपि मतः कथितः । वत पशतिंशदमेदाः पूर्वोक्ताः प्रगताख् इादरेति 

मिचिला स्चतारिश्दमेदा दवि वी्यम् } । 

1.4 
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प्रषन्धो महावाक्यम् । श्रनन्तसेकदादथसेदोऽर्थगतूयः १ 
यया मष्टाभारते प्रमोसायुसंवगटे। 

“श्रं स्थिता ध्मणानेऽस्मिन् रटपरमोसायुचुले } 

 कड्मलव हसे चोरे सर्वप्रायिभयङ्रे 1 
न चेद जीदितः फथचित् कालधसंसुपागतः। 
प्रिये क यदिवा दषवः प्राणिनां मतिसैदभमौ 1 (य) 

दति दिवसे शक्तस्य खश्रस्य श्मगाने खतं वालमुपादाय 

{तिष्ठतां दिवसे तं परित्यज्य ममनमिषम् । 
शश्रादिवयोऽयं खितो मूढाः ! सेदं कुरत साम्प्रतम्! 
वहविघ्ो सुहूर्तोऽयं जौदेदपि कदाचन ॥ 

ममुं कनकवग्णीमं वालसप्राप्तयौवनम्। 
"्टप्रवाक्यात् कथं वालास्वजष्वमविगङ्धिताः” ॥ (र) 

दूति निभि समर्थस्य गोसायोर्दिंवक्षे परित्यागोऽनभि- 
लपित शति वाक्यसस्रुदहेन द्ीत्यते। श्रत सखतःममवौ 

ष्य्धकः। एवमन्येषु एकाटणमेदेषु उदादाथम् । एवं वाच्याध- 

` (य) यलसिति। ग्छरैः सोमायुभिः याचे सदु व्यते यदाटाः 

पदटुला यद तादे सर्धेषां प्रािनां भयदरे धीरे दारे न्धिन् ग्मप्राने स्त्या 

असं स्थितिर्न कत्तव्य्यर्घः। कालम; पर्वं तत् छपादतः रषः! णः 

चवा पष्पोऽप्रियो वायि वा क्षित् ष्श्ममामे नच लौविदः। प्रदा 

-गतिः ई्टशयौ एवमस्य । 

{ ९) सादित्योऽ्यसिति! ९ दृटा: ! स्यम् सदिद्दः युः शस्प्िः भम 

यविरिति मादः, सास्रतं रेषु कस्त) श्वय सष्भः दष्विप्रः रप्र एष्द८; 

फलदान श्पवेदपि। र पाटा: | पा श्यः समकदम टादनष्टान्मः 

प्राप्पोदतं क्मोरम् स्तु पालं राद्ध दारयत् ददिद्दिाः सन्नः षट 

श्यल्ध्वम् 

(षट) भत सखतः चङ पति ब्दो कारन् | ननदो: भटः 



२१० ` सादिलद्र्पणम्। 

व्यच्नकत्वे उदाहृतम् । लच्यार्घस्य यथा । ` °निःओष्युत- 
चन्दनम्” इत्यादि । व्यङ्कयार्थंस्य यथा) “डश्र णिच्चल 

इत्यादि । श्रनयोः खतःसन्भविनोलंच्यव्यङ्यार्थौ व्यच्कौ 
(ल)! एवमन्येषु एकाद भेदेषु उदादहायम्। । 

| # ¢ क 

पद्शवयरचन्ाप्रवन्वघ्वस्फटक्रमः | 

असं लच्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिस्तच पटा शकः॥२६६॥ [व] 

प्रछ्तिप्रत्ययोपसगेनिपातादिमेदादनेकविधः। यथा। 
“चलापाङ्गां दृष्टिं सशसि वहृभो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायौव खनसि खदु कर्णान्तिकचरः। 

` करं व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वंखमधरं | 

वयं त्चान्वेषान्मष्ुकर ! इतस्त्वं खलु छती? । (श) 

सम्भविना वस्तुना महावाक्यगतेन वन्तु व्यज्यते। निःशेषेव्यादि। लच्या्धदछ 

तख्ान्तिकमेव गतासीति ऽविपरोतलचणया वो्धितख शत्यः पनेन खतःसम्म- 

विना वस्तुना रमणर्परं वस्तु व्यज्यते इति वीष्यम् । उच्र इत्यत खतःसम्मविभ्यां 

लच्याथव्यद्दाथाभ्यां वस्तुभ्यां सद्धं तखयानर्पं वस्तु व्यन्यते इति वीध्यस् । 

(व) पदाति । भ्रस्टक्रमः असंलद्यक्रमव्यन्नय; पदां वणे रचनायां 

प्रव्न्ध च भवति) 

(थ) पदां्गतसुदाद्रति चलेति । ह सुकर ! समर ! तं चलौ च्च्लौ 

सपादन ययाः तादौ देपय॒मतीं चपलां टिः वहः पुनः पनः खृश्छि, कर्णा- 

न्िकचरः कण्समौपचारी खन् रखयाख्यायौव गुहमाघौव खदु खनसि भनब्दायसे, 

तधा करं व्याधुन्वत्याः कम्बयन््ाः निवारणाधनिति भावः भ्रा; शकुन्तलायाः 

रविख्वखं सुरतखव॑घनम् भधरं पवि, अतः वयं तत्त यावाध्व॑ख केयं 

सुता, किमियं मा प्रति खलु रज्येत वा, खऋषिकन्येयमिव्यादिर्पख धन्वं षणात् 

चिन्तनात् इवाः विता श््यथः, लं खलु तमेव कतौ त कार्य्यो नातोऽसौवर्थः 

भ्रिखस्णिहत्तम् । चत इता इनेन दुःखातिश्यो व्यज्यते, दुःखं प्राप्तवन्त 

हति प्रवोगेण तथान प्रतौचते एति सावः। 



चतुर्थः परिच्छ्दः। २१६ 

भच “हताः” दति न पुनर्दुःखं प्रावन्त इति इन्प्रजतेः । 

` “मुद्ुरक्लिसंहताधरौष्ं 
प्रतिपेधाचरविक्तवबाभिसमम्। 

मुखमंसविवर्ति पच््मलाच्याः 

कथमप्युत्रसितं न चुस्वितन्तु” ॥ (प) 

अते “तु” इति निपातस्यानुतापव्यच्लकत्वम् । श^न्यक्षासे 

षटयततेव मे णदरयः इत्यादौ श्वर इति वद्ुवचनस्य 
“तापसः द्ये कवचनस्य ^ग्रतैव इति सर्वनाल्नः “निद न्ति" 
इति “जोवति" इति च तिङः “त्रयो” इत्यव्यस्य “ग्रामटिका 

इति करूपतदितस्य “विलुरठना” इति व्युपसर्गस्य “मुनेः” 
इति वदह्वचनस्य व्यस्नकत्वम् (त) । 

(ष) सषटरिति। ष्टः पनः पनः श्रहुल्या संवत पद्छादिती पधरीहौ 

यस्य तत्, प्रतिष्रैषादरे निदारप्षचने विछवेन व्याकुलतया अभिरामं मनोर, - 

तधा भसे खन्ध विवर्तते तिष्यंक् तिष्टतीति वधोश्ष, पद्मायाः दनखोमाहत- 

नयनायाः शकुन्तलायाः खं कथमपि उद्नसितम् उत्चिप्वष्टतंन चुन्बितिनतु 

सुखितमिव्यधः। 

(ष) श्रय द्रति वरूवचनद् इव्यादिक व्वद्मकत््सियनेनानयः 1 सरष्टा 

वहूतेन सखस्य दुर्गयल्वमिति। ताप द्व्टकवचनेन एकतापरुनिग्रहे चरखा 

स्यात् सौपि करुः न शक्यते ति । प्रवेति ष्दम्ण्टैन पतुदमनां दरूरगननाः- 

दिप्रयाऽो मास्ति तथापि तत् कुः न प्पफयते एति। निष्नतीति यत्तमानाप- 
कारकथनेन रिपुनिरर् विलग्वासद््ष्दुतसिति 1 जोदतीति शोवमसय वशमायन्- 

यापमेन एतः पूवम मै सरपमतुचितं ददा सतिर्दूटदः परभयो म दम्प 
दिति) शो! प्ति शष्ययद्य एताटमपरिमर्दःपि लीवनमवसमनुदनमिति) 

सर्गएासटिकति खमख सुद्रामदप्दापनेम तह्खछनमपि य्य दाये %्, 

खीऽपि तापसेन पराभूत पति दुपव्ररस पवि दुण्ठमद्ध येद्धिटरूधमेम सर्प 

रप पराभदरा्सो मद एकतापदुन परास्द प्ति द्एदचमम्प्यद राम् 

एलप्लाप्मेन् रिपृनिपरे तम् एवाटददाःपनस्छरदि ष स्थुः ररत धि। 



२१२ सादिव्यदषणम्। 

“श्राहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निहत्तिः पर ` 
नासाग्रे नयनं तदेतदपरं यच्वैकतानं मनः ।. 
मोनक्चेदसिदच् शून्यमधुना वद्िश्वमाभातिते 

तद् ब्रूयाः सखि ! योगिनौ किमसिषटमोः! किंवा 

। वियोगिन्यसि ९ (च) 

भव तु भराह्ार इति" विषयसपतस्याः “समस्तेति” 

एते संलच्यक्रमव्यद्गया भ्रपि निर्वदाख्यव्यभिचारिभावख पीषका दति भावप्रधान 

त्वात् भरषंलच्यक्रमत्वसव गन्तव्यम् । त 
` (€) रा्वारे दति! भोः सुखि} ्राहारे भीनने {विरतिः भपरहत्तिरि- 

व्यधेः, समस्विषयाणां सर्ववसृनां ग्रासे समूहे परा शालन्तिकौ निहत्तिः; नासा 

नयनं तिष्ठतौति ओषः विन्तासिसितत्वादिति भावः, यच्च एकतानम् एकाग्र 

मनः तदेतत् भरपरमन्यत् । ष्टं सौनं तूष्णौम्भावश्च द्द विश्च" यत् ते तव शन्यम् 

ाभाति, तत् तस्यात् योगिनी अखि किम्? वा भघवा किं वियोगिनौ भ्रसि? 

अव्र भाद्रे इति विषयसप्तम्या दति यौगिन्या वैघाडारे प्रहत्तिरस्ि वियौगि- 

ल्यास्तु सर्वखिन्नवाद्टारे वीतरागेति भावः। समसेति योगिन्याः सव॑विषय- 

निचि दश्यते अरीरघारणोपयोगिषु तखाः प्रहत्तिदथनाद् वियोगियास्तु 
स्वैष्वति मावः 1 परेति वोगिन्याः निहत्तेरात्यन्तिकलं नासि वियीयिन्ास्तु 

श्मात्यन्तिकतेति भावः! यच्चैकतानसिति यगिचा ध्यानसमये एव सनस 

एकतानत्वं वियोगिन्यास्तु खर्वंदैषेति वोध्यम्। मौनदेदभिति योगिन्या ष्वान- 

खमयेऽपि इङ्गितादिना भधंसूचनं सश्मवति वियोगिन्यास्त॒ तदपि नास्तीति 

आवः। भ्राभातौति भ्रा सव्यकूप्रकोरेण भातौव्य्धः योगिन्या; विरस शृन्यत्वेन 

स्नानं परमात्मानवच्छित्रिय तु न; वियीगिन्यास्तु सब्रह्मविश्चसैव शून्यमिति 

भावः। रुखौति यौगिन्या अनुरागिणि जने प्रणयो नास्ति वियोगिन्यास्तु 

खोऽस्तीति भावः! श्रसि भी इति सीपड्ासोतप्रास्स्य न खलु यी्िनौं 

कोऽप्यपउति परं वियोगिनीमेव इति भावः । किप्वेति पूर्वपदेन चरिता्ले 
उत्तरपदीपादानख वैफल्यं खादिति उत्तरपदय््टणं पूव॑पदस भसारलसूचनायेति 

आवः! वर्तसानीपदेशख वर्च॑मानलख्योपनख । न खलु सुडसा कामि योगिनौ 
सवति यीमखाभ्यावलखाध्यलेन क्रभसाध्यतवात्, वियोगिनौ त॒ खद्खेव भ्रवतौति 
वत्तमानलनिति भावः| | 
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“परेति” च विश्रेषणदयस्य “मौनं चेदमिति” प्रत्यक्परास- 
~© ४७ ८८ <. ४५ ८४ <> शिनः सवनाः “श्रामाती ति उपसर्गस्य “सखो ति” प्रणय- 

स्मरणस्य” “श्रसि भोः इति सोपद्ासोव्राससय किंवा 

दतयुत्तरपक्तदाच्य खूचकस्य वाशब्दस्य “श्रसौति" वत्तेमानोप- 
देशस्य तत्तदिगेषव्यचखक्त्व सद्टदयसवेद्यम् । वयंरचनयो- 
सदादहरिष्वते (च) । प्रवन्धे मदाभारते गान्तः। रामायणे 
करणः मालतोमाधवरतावल्याठी सदर: एवसन्यच! 

तदेवमेकपश्चाश्गेदाससख ध्वने्मता । [का] 

सङ्रेण चिरूपेग संख्याः चैकरूपया | 

वेटखागिनिशराः शुचैरिषुवारणग्निसाय काः॥ २६४॥[ ख] 

(च) वष्रपनयोरिति। वर्य रचनायाय मापर््यादिगररघटद्धर्दा- 
दिति भावः| । 

(क) तदैषमिति। तत् तघ्मात् एवं रीना तथ पूर्वो ्वनैः एक 

पणाशत् मेदा मताः। स्याद्धि, चणमूदष्वनि;ः भरानरसंश्रमितदा्यः 

भव्यन्ततिरफछतवाच्य दति दिविधाऽमि पदवाद्वगतल्ेन चतुर्ष; परेष्यः 

क्रमव्य्यः परदपदांश्वणंरघनावाक्यमहादाववगतत्वेन पर्विषः दमत 
 संखत्यक्रसच्यद्नयः दस्वतलड्ारस्पत्ेन हिविषोऽपि पटवाक्रगत्तेन च्दु्धिः। 
भवश्रश्य् लयः संलत्यक्रमव्यद्रयः वस्तनदारयोः सतःस्दिष्विप्रौदीश्िसिडिरुटि- 

निपदषकुप्रौदोक्निसिदत्येन पट्विधयोः वस्वचद्गरोभयन्यछकतेन हारगविणीऽपि 

पदवाद्यम्ादाक्यगतवेन दैदिष्यात् पटूति्तुप्रकारः 1 छभयमगदलम्त् वाण 
रात एवेति एकधिध एवेति भिहिता एकपण्ाशददिष्ठो (निरिति फलतः । 

{ ख) सखडरेस्ति। . विरूपेर विदिष्न चद्राहिमादख्नरकाग्दादु- 

प्रदेश्रष्पदर षस्यमारन सरस एकष्य एकूदिधया संखस्या द्यस्य 

रखषव्या षते एकपदाश्ट्मदटाः सदसाप्मिमराः ४३०८ दतुरदिान दिप 

ष्छतानि श्यः गरः ददिमिदरिन्दयेः एकदटाग्ता लिश्टि प्त एः ५६४४ 

ॐ. 

पटपदाधददिषानि विप्डाघ्रन् सतसेदा ब्दः । तपा, प्रपमल् मणापरदय 

एन व्ड्ातीयेष प्ाद्वादिष्पे सदर सटां रदषप्पाथां एस पएस्द्- 



२१४ ` साहित्यदपणम् ` 

शैः शदभेदैरेकपच्चा शता योजनेव्य्थः। दिद्चाव्र' तु उदा- 
छ्ियते। 

“भ्रतयुत्रतस्तनयुगा तरलायतात्तौ 
हारि खिता तदुपयानमहोत्सवाय) 

सा पूणङुम्भनवनौरजतोरणखक्- 
सम्ारसङ्गलमयतरक्लतं विधत्ते ॥ (ग) 

श्रत्र “स्तनावेव पूणक दृष्टय एव नवनीरजखजः" इति 

रहूपकष्वनिरसध्वन्योरेकाशयानुप्रकेशः सङ्रः। .. 

` “धिन्वन्यसूनि मदस्ुच्छदलिष्वनोनि 
धृताध्वनौनहृदयानि मघोदिनानि 1 
निस्तन्द्र चन्द्रवदनावदनारविन्द- 

सौरभ्यसौददसग्वसमोरणानि" ॥ (घ) 

द्दिति भतडयम्। दितीयस्य सनातीयेनैकेन विजातीयै ऊनपद्वा्ता 

खउङ्रेण खंखथ्या च योगे ऊनपच्चाशदिति .षखवल्यधिकं रतम् । तया ठतौयख 

खनातौयविनातौयसम्मं लनेन सङ्रखंखषिडपत्वात् चातुविध्येन दिनवत्य धिकं 

मतनिव्यादि। 

(ग) भ्रदयत्रतेति। प्रवाठादागतं पतिं दृष्टा हरि दिताया नायिकाया 

चणंनलिदम् । श्रवयव्रतं सनगं ययाः सा, तरले चदय पायते च भचतिपौ 

यखाः तथोक्ता, खा हारि खिता सुतौ तख प्युः उपयानम् उपस्थितिरेव 

मोत्सवः तसमै भयतक्नतं विना प्रयासेन जनितं पूणंकुश्मी नवनौरजानां पद्मानां 

तीरणखक् हारभूमिगोभायः माल्यं तेषां सम्मारः भाटरणसेव मङ्गलं विधत्त 

ससोति। भव रसः शडगरः एव ध्वनिः, स च सनद्पपृणंकुन्मटषिष्पकनलानां 

नायकरतेरुष्टीपकतात् व्यद्य इति वौध्यम्। भत वसन्ततिलकं ठत्तम् । 

` (च) षिनन्तौति। मदेन इपेण मूर््छनः हद्धि रच्छन्ः भवौनां 
समरणं घ्वनयः वयु तानि, घूतानि कम्पितानि भष्वनौनानां इद्यानि यै 

तथोक्तानि, तथा निललन्दरः पूणं इति यावत् यः घन्द्रः; सद्व वदनं याखांताखां 

वदनारबिन्दानां स्ुखपद्मानां यत् सौरभ्यं सौगम्य' तेन यत् सष्टदं खष्टं सम्बन्व 
इति धावत् तेन सगवः साद्ड्ारः सनोर ति यावत् समीरषो वायुषु 



चतुथः परिच्छेदः। २१४ # 1 

श्रव निस्तन््रेत्यादिलरणामूनलष्वनीनां संख्टिः। श्रध 
गुणो भूतव्यद्यम् । 

अपरन्तु [ङ] गुगीमृत- 
व्यङ्य वाच्यादनुत्तमे व्यङ्य ॥ २६५ ॥ 

श्रपरं काव्यम्। अतुत्तमलः न्ुनतया सास्येन च सन्यबति। 

तव स्यादितराङ्' काक्तारिप्ञ्च वाच्यसिद्वयद्गम् | 

सन्दिग्धप्राधान्य' तुल्यप्राधान्यमस्मूटमगृट्म् । 
व्यद्नयमसुन्दरमेवं भेदास्तस्योदिता अष्टौ २६६ [च] 

इतरस्य रसाटेरङ्गः रखादिव्यद्य यया। 

“श्रयं स रखनोत्पीं पौनस्तनविमर्दनः। 

` तथाविघानि मधोः वसन्तस्य टिनानि पिन्वन्ति प्रौपयनि खीकानिति ङेषः। 

‡ वसन्ततिलकं त्तम् । पध निश्लद्धयादि निलतन्रसतद्धारहित प्ति म॒प्यादः ख 
श कथं नरे वकते एति तट्षाधः, तस्मात् खदपया निसद्रथव्दः पकादमयष्पादेः 

 वोधयति, प्रकाथातिथयरनोधय प्रयोजनम्। एवं सौषटटगय्दब्दौ देतनमाठ. 

2 पमलाय् प्रज्णते भसप्मवन्तौ दवया संसर्गोत्कपर्पौ दर्वी दोदयनः, संरानि 

ष श्य उत्कर्षति प्रयौष्नम् । रष्मात् खव दा्या्दानामष्टन्तिरठरत्यात् 

+ ; (अधन्ततिरफरतवाद्यलदपानूलघ्वनीनां संशि; इदयगम्दति। 

+ ` {र् ) शपरनिति। भप्ररं चनिभिद्रम्। 

। “+ (च) तत्रेति( वत गुपीगूतन्ददरेय ्वद्रयम् पतराद्रम् पतर परमः 

> प्ादेरद्रं एोपकमित्पदेः) कालादि काकुर्णगिषिलापविरेपः तेन पाविमम् 

सं भटिति प्रतौवमानमिष्दयेः, वाच्यविद्र दाद्टमः सप्पा उद्र 

५ (८कमित्दे सन्दिग्धपाधान्पं खमिणं दयितं प्रदान पष्टागमादः पष 

{ष्मम्, ठु्यपधान्यं खमानप्रछारमादम्, स्ष्युटं फटिलम्पयमागमिन्द 

= 
क 

ट स्डटतया दरच्यदत् परदीदसायम्, प्रुन्द्र दर्द द्ताप्रर द्द्) 

^ रोद वद्ध गुरौमूतनह्दर मोमा: इदोद्ताः ङ्ष्टिः 
५. 
5 {५९ ( 
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२१६ सादहिव्यद्ैणम् । 

नाभ्यूरुजघनसरशीं नीवी विस्रंसनः करः 1 (क) ' 
अतर श्ङ्गारः करुणस्याङ्गम् ! 

“स्रानोन्तां प्रणयिनो मनुनेतुकामः 

त्त्ेन्यसागररवोद्तकणंतापः। 

हाहा ! कथं नु भवतो रिपुराजघानौ- 
प्रासादसन्ततिषु तिष्ठति कामिलोकः" ॥ (ज) 

` -अतीत्सुक्यच्रा ससन्धिसंस्छतस्य करुणस्य राजविषयरती 

परङ्भाव्रः। [ि 

(ष्ट) इतराद्मुदादरति श्रयसिति। भूरिश्रवसः समरपतितं द्वि 

स्ते ट्म तस्पनपराः ओोकार्ताया वचनमिदम् !. रसनां कारौ मन्घनद्िता- 

मिति भ्रावः उत्कर्षयति भादिपतौति तथोक्तः, पौनौ सनौ विमरदंयतौति 
तथोक्तः, नाभिम् ऊर" जघन खृशतीति तादृशः) तथा नौवौविखंखनः कटि- 

दश्णत् वसनग्रचिखावनः शयम् ईटगवस्थः सु क्ररः। श्रत्र भ्रालस्वनविच्छंदेन 

ग्तेरपरिएुटतया खव्यसाणानां तदङ्गानां भोकौद्धीपकतया करुणरस पौषकलं 

न एद्भरसेति वाच्याथेख प्राकररणिकिभशोकौद्टौ पकतेन ` चमत्कारिल' शद्धारखेति 

व्यद्मतया गुणैमूतव्यद्ल' पोध्यम् 1 यदिच रत्र एद्रारसय भपरिएतवानं 

पूणंरसत्वं तथापि भ्रख खर्डरसत्वमस्येवेति पर निनष्यते । 
(लज) इतरस्य रसादैरङ्भिति। भादिपदेन मावादौनां यष्टणात् भावाद्ग- 

माइ मानोन्नतासिति। रानस्तुतिरियम् । ह राजन् } भवतः रिपुरानघानौ- 

प्रासादसन्ततिषु स्थित इति शेषः कासिलोकः मानीत्रताम् ठ्नतसानां प्रणयिनीं 

कान्ताम् भगुनेतुस्रामः अनुनिमौपषुरित्यथेः तव चैन्यसारारख रवेर कोलादसेन 

खद्तः जनितः कर्ण॑तापः ओओतपौडा यख ताटृशः सन् अदो धाश््यं कधेदु 

तिष्ठति १ श्रतिकच्न वर्च॑ते इत्यथैः । वसन्ततिलकं इनत्तम् । धव मानो- 

त्रतामिति रवसे पारे प्रौत्सुक्यं, लतृचन्येति हितीयै वासः, तयोः सन्ना 

संयोगैन समावेशेनेव्यधः खं्ततख प्ख इत्यथैः । तत भावसन्विः कसथस्याद्ध 

कसणस् राजविषयकरत्तिरुपख भावस्येति बीष्यम् } अवतु सुख्याधः करुण. 

निरपेच एव भावव्यञ्कः, करयस्तु वाच्यसापेचडाइापदव्यद्रधः खन् तत्प्रकर्कं 
इदि. बाच्यार्घात्.व्यद्र्रञ् न्यूनलसवधेयम् 



चतुः परिष्छेट्ः। २२६७ 

"्लनसख्याने श्वान्तं कनकरगटणष्णायितपिव्रा 

वचो वैदेदोति प्रतिपदमुदश्रु प्रल्तपितम्। 

छता लद्काभर्तर्वदनपरिपाटैषु घटना 
मयाम रामल कुशनवसुता न तधिगता"॥ 

अव रामल प्राप्तमित्यवचनेऽपि शब्द््रतेरेव रामलमवम- 

म्यते। वचनेन तु सादृश्यद्ेतुकतादात्सरारोपणमाविष्कुवता 
तद्ौपनमपाक्षतम् 1... ठेन वाचं सादृश्यं वाव्या्धीन्वयोपपाद्- 

कतयाऽद्कतां नतम् (र) काक्षात्िप्त यघा1 

(छ) शनस्ाने शति धनां चेरटमानखय शुखविदुक्तिरियम्। नथा 

कनकस्य धनय दवः सये भन्पये, सयः पौ कुर्ह च कविनचव्रसेदणौः! 

पन्वेपये चच याचूलायासिति सेदिनौ। यादष्टाष्छोभः तया न्यव कनकमगं 

तद्रूपधारिषि सारोदे वायख्या लोभः त्दृयष्षेष्छा इनय्ः तया भनिता 

पाष्ठत्रा विदुपां दत्यथः धोर्यस्य तारप्ेन मता शलनानां धमिनामिव्वधः साने 

समौपे अन्यच तदश्दस्छकारप्यरप्रदेथविरये भान्तं पव्यटितम् | प्रतिपदं पद 

पट् दे्टीति वचः, दैश्ष्टः निचितायेः पादपृरणार्चवा। चन्यववै्दहि! ६ 
 विदैहवंखभमूते मते ! धति वष्वः .उदम् सज्नलनयनं य्घातधा प्रलपितम् 

समर्दकमुक्त, प्रदापोऽन्कं वच दव्यसरः। मतुः घनन्वासिनः वदनपरिपटौषु 

वदनश्य मुय परिपाटीषु सन्तीषासन्तीपमूचरुविदिधभद्रौौषु श्न्ययःका चटना 

परिचयः अलम् भव्धल्ता१? न कापोय्यः । भक्तः प्रोधीदयो दा सन्तीण- 

विभादः पस्तु तदिपयैषु कीऽपि विषारो नक्त प्तिभावः। केचित्त भरः 

परिपाटौषु उन्तोपासन्तोपमद्रौषुं भरलम् भतिश्येन शाघटनानहता? वरः 

अपि तु रद्रश्चनाे दिव्धीपायः क्त पति भाव ति व्याचह्ुः। श्च्द. 

लडभर्तुः राव्य ददनपरिपाटोषु हष्तदप्यपृ श्पुषटना दाण्योलना हंता 

पतः मया तत्तष्दाधर्यंष रामव्दम् भाः पाम, कंश्रलदमुना दुश्लं दारिद्रय 

समधसिन्ययः वसु धमं यस्य त्वः, सन्यत दद्दर सुरी यस्ाःखारसीतैखटः 

मतु शरषिजिताषएापा । सिखिरिषौहतम् भव रामत्वः रामाट्दसित्यपः ६ 

वनेन रामतदमापसिति दाम भाविष्त्स्ताप्र्टयता सपारतं गिरास्तेतम 

खादटग्यगोपनाकरसेम वाचं दाच्यदत् स्हाटति प्रनोयलामं रादरार्दति दागादष 

रामखारग्यमापिएपस सनवपोपपादकवदा सन्ददमन्पाटकवया चहं दोदशतां 

१८ 



२१८ . ` सराहित्यदपणम्। 

“मधामि कौरवशतं समरे न कोपाद् 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः। 

संचुणेयामिं गदया न सुंयोधनोरु 
सन्धिं करोतु भवतां रपति; परेन” ॥ (ज) 

प्रत “मथुम्येव इत्यादि” व्यङ्गय वायस्य निषधस्य 
सहभावैनेव खितम्। । 

“दौ पयन् रोदसीरन्धूमेष ज्वलति सर्वतः । 
| प्रतापस्तव राजेन्द्र ! वैरिवंशदवानलः” ॥ (ट) ` 

श्रव श्रन्वयस्य बैणुत्रारोपणरूपो व्यडः! प्रतापस्य 

नीतं प्रापितम् । जव खादृश्यख गूदृत्ापाकरयेन चअपिकचमत्काररितख खस्ड 

नात् युणीभूतव्यद्चत' नोपसाध्वनिरिल्यवधेयम् । 

(ज) मधामौति। सुदेवं पएरति मीमखेनोक्तिरियम् ! समरे यु 
, कोपात् कौरवाणां कुरुबंभौयानां छठतराषसुतानामिव्वये;ः शतं न मामन 

सदयासि न .नाश्यासीत्ययेः। दुःशासनख उरसः वचसः स्षिरं रक्तन 

` पिवामि? गदया सुथोधनख ऊरू न खुचूयेयासि १ भपित मषराग्यंव पिवा- 

म्यव संूरययाययेषेव्ध; । सवतां दृपविः पाणेन सन्धिं करोतु । वखन्ततिलकं 

त्तम् । थत्र काकवत् व्यद्ु वाचा्न् सदेव प्रतीयते इति चमत्कारितखा- 

पगमात् गुणौसूतव्यद्वरसिति वोध्यम् । 

(ट) वाखसिद्धद्गद्ुदाष्टरति. दौपयद्रिति। रान्नः स्तुतिरियम्। र 

राजेन्द्र ! वैरिणां शतणां वंशेषु कलेषु वा वैरिणः शत्व. एव वशाः वैएवः तेषु 

दवानलः दावाग्निः एष तव प्रापुः कोषदण्डलं तेनुः, स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेन 

, कोषदसजमिव्यमरः। रोदसौर्ख यावाएृधिन्योरन्तरालं. दौपथन् मायन् 

सर्वतः सर्वासु दिद्च व्वलति। धृत भन्वयु्य .वंश्रख दावानलत्वारोपस सिच; 
ष्मद्धः खाघकम् उपप्रादकलिव्य्यः श्रन्यधा प्रतापे दावानलवारोपणमसद्तं खादिति 

भावः। य॒त्र व्यद्युः विना वाच्याख तोपपत्तिस्ततैव वौच्स्िद्धगङ्खावसरः, 

यद्रतुन तधा तच इतराङ्सिल्यनयोंद इति वाच्यार्थ साधकतयाच भख 

खङ्ख न तथा चसूतृकारिवरिति गुणोमूतन्यञ्लमिति च॒ ध्येयम् । 



चतुः परिच्छेदः | : >१९ 

दं वानतललारोपसिद्धद्नम् । “रस्तु किडित् परिहत्ेत्यादी? 
विलो चनेव्यापारचरुम्वनाभिलाषयोः प्राधान्य सन्दर (ट) । 

 न्व्राह्मणातिक्रमल्यामो भवतामेव भूतये) 

जामदग्न्य वो मिवमन्यधा दुमेनायते ॥ (ख) 

श्रते परराम रत्तःकुलचयं करिष्यतीति व्यह्कयस्य 
चायस्य च सम प्राघान्यम्। 

“सन्धौ सर्व्॑वद्दरणं विग्र प्राणनिग्रदः । 
श्रलञापदौनन्टपतौ न सन्धिर्न च विग्रः १८(ट) 

प्रते श्रल्लापदौनाख्ये द्पतौ दानसामादिमन्तरेक नान्यः 

पथसोपायः 1 व्यद्धप व्युत्यत्रानामपि टिच्यस्फटम् । 

(ख) खन्दिरधप्राधान्पसाष्ट ट्र रति) भ्त पिलोचगष्यापारणं दोष्यः 

पुम्माभिलाषय व्यद्यः। भत विक्लोचनध्यापारपं रतेरगुभाषर्पतेन दरार 

व्यघ्ननेन प्रघामं वा पुस्नाभिलाधच्यन्नकतेन पद्रसिति तधा चुस्यनाभिषापः 

मभ्माव्यतवेन सप्रधानम् उत भाष्वाददिपयतेम शह्ारव्यप्चकसया प्रधाननिदनयोः 

सन्दे एति भावः। प्राघान्यनिययाभावारेव व्यश सनपिक्दमतृकारितया 

युष्णमूतव्यद्रयत्सवपेयम् 1 

(ड) वुन्यप्राघाग्पप्चदाद्रति ब्राप्ररेति। भागक्नयापटनं द्रां परति 
तन््रन्ति्यासुक्िरियम् । पाद्मरस्य लासदन्न्यम्य पतिष्मः सामणं तष्यन्ागः 

` खनाप्राममिष्यधः भवतां भूयते कल्यापाय एष। सन्धा सतिकररे शयः वः 

युपाकं मिदम् एकाबारतया सतौ्घत्दा्दिति माषः कागदन्यः दुर्मायदे विद 

लावर्तोचयवः | चन लामदन्यम्य दौ्मनखष्यप्नो रदःकुन्माष्टः राच्दर सकाश 

रदयरपः। सनयोः प्राघन्धस्य समाप् एरोभतध्यद्रयरदसिति दोध्यम्। 

{दट) पस्फटसुष्ाहरतिकः सन्धौ स्ति। सद्ारदौगकृपत) सनि 

प्विषदै सन्धौ दवन्दहरपे सवधनदानमिष्यदः पर्धण्टानं दिशाः म कर्प 

स्त्रापटीनमृपेप सद षनिः श्त द्टोतीति भादः) दिष्टे पड प्ररि 

प्रारदष्ट्ः स्ट्ापदौमेन दह संखाम धादमान्ो भद्रि मादः । ठल्यतूस्य 

ममनः मापि प्ण्िः यहम् 1 स्तव्य दागस्यनादच्पम् ! रषटागरिङ- 

दसदलारितया गरीसूतमिदि चोष्यम्! 



देर साहित्यदर्पणम् । . 

 “श्नैन लोकगुरुणा खतां धर्मोपदेथिना । 

-श्रहं व्रतवतौ खेरसुक्तेन किमतः परम्” 1 (ण) । 

रत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यसुनैस्तिथकयोपिति बलात् 

कारोपभोगः स्ुटतया वाच्यायमान इत्यगूठ॒म् । 

` ६ "बाकौरकुडुङ्ढडीणसडणिकोलादहलं सुणंतौए। 
धर कम्प्रवाव्वडाए बहर सोश्रंति श्रङ्गाई'” + (त) 

श्रत दत्तसङ्ेतः कचिल्लताग्हं प्रविष्ट इति व्यद्वयात् 
“सीदन्त्यङ्गानि” इति वाच्यस्य चमत्कारः सद्ृदयं संवेद्य इत्य- 

` न्दरं, किच्च यो दौपकतुल्ययोगितादिषु उपमादयलङ्ारो 
व्यद्दः स गुणौमूतव्यङ्गय एव । काव्यस्य दौपकादिसुङनैव 

चमत्कारविधायित्वात् (ध) । तदुक्त ध्वनिक्तताः। 

यि प्रतीती यत भासते। 

(य) भगूटृमुदारति । अनेनेति । शाक्वसुनेसिष्यन्जाती ययीषिति बलात्- 

` कारमसष्मानायास्ततृपतरा उक्तिरियम् । सतां साधुनां र्मोपदैिना पर्मशि- 

ष्ठकेय अनेन लोकानां गुरुणा भाषा त्रतवतौ व्रतजिष्ठा धर्मपरायणा द्व्य 

श्रं सैरम् भनीचरित्यथेः रतः परम् उक्तेन किम् ? त्रतवत्याः पना: खानि. 
दुश्वरितख् भरवक्तव्यत्वादिति भावः । भव व्यद्धनस् ्रगूदृतेन चमत्कास्तविवग- 

[त् गुषौभरूतत्वमिति बोध्यम् । ˆ - ९ > 
( त) भसुन्दरघ्ुदादइरति बाणौरेति। वाष्णौरकुज्ञोडडौनशकनिकीलाइलं 

खन्या; । . गडकर्मव्याएताया. वध्वा; सोदन्त्यद्ग नीति संस्ततम् । वाणौरकुञ्नात्, 

वे वखलतावैटितात् स्थानात् उडडीनानाम् उत्पतितानां शकुनीनां पचिः 

कौलालं कलरवं खन्या; ग्टेहकमखि व्यग्रायाः -निरतायाः बध्वा; भङ्गानि 

सौदन्ति भवखादं गच्छन्ति गटहकर्मणः निदत्तानि भवन्ती्यधैः। भत कथित् 

उपनायक शति भावः वाच्यख सख्याधस्य चमत्कारः चित्तरञ्ञकत्वमिव्य्धः। 

तस्मात् व्ययस्य भसुन्द्रतवादैव गुखौभूतत्वमिति बोध्यम् । 

(ध) दीपकीदिष्चुखेन दौपकादिसद्वाषेनेत्यथः काव्यख काव्या्ख चमत् 

द1रदिधायिलात् दित्तरद्चकत्वात् । 
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तुथः दः। । ५२१ 

तत्पररत' न काव्यस्य. नासौ मार्गो ष्वनेमतः. (द) 
यज च शब्दान्तरादिना गोपनक्षतचासल्स्य विपर्व्यासः! 

यथा! ~ 

“ध्ट्च्चा केशव } गोपरगद्टतया किञ्चित दृष्टः मया 
सेना सूवलितास्ि नाध 1 पतितां किंनाम नालम्बसे १, 

रकस विषमेषु खिव्रमनसां सर्वावलपनां गतिः 

गोप्यैवं गदितः खलेशमवतारोष्ठं दरिवंयिरम्" ! (घ) 
श्रत गोपरसगादिश्रष्टानां मोपे राग दइत्यादिव्यदन्रार्थान 

“लेशम् दति पदेन स्फुटतयाचमासः। सलेशमितिपदस्व 
परित्यागे ध्वनिरेव। किच्च यत्र वस्बलष्मररणादिरूप- 

(द) भलट्गरेति भल्यरन्तरस्य अन्यश्य व्यद्पमृतस्य स्टट्रय 

प्रतीतौ य्यघ्वनेऽपि यत कान्यस्य ततृपरतं व्यद्राष्टदारतापष्ठक्तं नभस्तन 

` प्रक्षाशते भसौ ध्वनेनोर्भः विषयः म मतः न प्दितः। शाग्यलाततृपरतेन चनन्- 
कारिलाविपयत्वादिति भावः । चारुवग्य घमतृकार्ख विपथाखः दैपरौन्यम् ! 

तत्रापि युरौमूतव्यद्यर्वेति पूदंणन्वयः । 

(घ) एष्येति । £ केशव ! गोपरगैः गवां रज्नीमिः धतया प्वाष्टद्रय 

द्ट्या मयान किंसित् ट्ट मार्गादिकूमिति यषः, वैन ठुना श्वर प्म्त 

शूव्यथैः दलिता पतितासि । द ना] पतितांमां किं र्दन सच्छष्रेनग 

-धाप्यसि? त्वम् एकः 8ेषलः विपर्मेु खटयेषु खिद्रमनसां सानतं च्यु. 

साम् पलानां दुर्लानां जनानां गतिः साद्रयः, गोप्या एप एमे मन्छाङं या 

तथा मोट गदितः अभिदिवः रिः ष्टः विर वः यष्यान् पभवदात् गरन् 

न्यष्रारधन्तु केशव एव गोपः सखिन् रागः प्वुसागः तैन धरस्यारध्ता पारम 

प्रष्यदै; केश्वातुरामेर दाद्यश्ानस्य तित्तेष्िततादिति सादः हिन् एन्द्र 

नदृ्टः न यरितमित्ददः | विष्मपुष्ठा पदभरेत सिष्नगदां सर्वाम् प्ररन्याे 

णासैषानिति भावः । माटूखविक्रीटितं दच्म् । द सुद्धपनिति पट न्यरनप्ः 

पाष्यदत् प्रकाप्मादेन प्व्यदेः सदमाठः प्रतोतिरिति ष्ट गृष्टमतं सवदा 

सावः { श्वगिदेद वपर दहर रृदद्यि शासिगीटुरषदषत् सदिषनन्षः 

सत्वादिति दम् | 
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व्यद्यरानां राभ्यन्तरे गुणभावः तत प्रधानक्षत एवं काव्य 

व्यवद्धारः। तदुक्तं तेनेव (न) । 

प्रकारोऽयं गुणोमूतव्यद्भयोऽपि ध्वनिरूपताम् । 
धत्ते रसादितात्मयालोचनंवा पुनरिति ॥ (प) 

तत्र च। 

"यतान्मदानां प्रसदाजनाना- 

मश्व लिहः शोणमणोमयुखैः। 

सन्ध्याम प्राप्ुवतासकार्डे- 

.“ ऽप्यनङ्गनेपष्यविधिं व्यघत्त* ॥ (फ) 

द्त्यादौ रसादौनां नगरौहत्तादिवस्तुमातेऽङ्गलं, तव 
सेषामतात्पथविषयल्वेऽपि तैरेव गुणभूतः काव्यव्यवहारः 

( बं) । तदु म॑समसगोतर कविपर्डितसु ख्य चर्डिदासंपादैः १ 
“काव्यार्थस्यांखर्डवुद्धिवेद्यस्य तन््मयीभावेनाखाददेश्टायां गुण- 

(न) गुखौमावः चप्राचान्येऽवस्ितिरिय्ः प्राधान्येन व्यपदेशा भ्रवन्तौति 

न्यायादिति मावः । तेनैव च्वनिकारेरैव । . 
( प) प्रकार इति । अयं गुणमूतव्यद्गयः प्रकारः श्रपि रसादिषु यत् ताव्यष्ठ - 

तत्पर्लं तख पर्यालोचनया च्रनुश्रौलनेन ष्वनिरूपतां घतते प्राप्रोति रखादिता- 

त्यय्यवक्लं सति गु णौभूतव्यद्धवस्यापि ध्वनिलव्यपदेणो सवतौति भावः। 

(फ) यतेति! नगरौवर्यनमिदम् । यव नगय्याम् भअभरलिद्ठः गगनस्थं 

शोष्णनां सयौनां मयूखः किरणः उन््मदानां मदीन्मत्तानाम् अतएव धकार्डेऽपि 

्ररसयेऽपि सस्याथसं प्रप्र त्तं प्रसदाजनानास् अनद्नेपव्यविधिं कामजनित- 

वेश्भूषादिकं व्यधत्त कार्यासाख । उपजातिहत्तम् । „4, 

(व) रखादीनां नगरौढत्तादौति। नगरौढत्तं नगरौढत्तान्तः तद्पृथतिव- 
्तन्येवे शङ्कत मगरीढत्तान्तपरिपोषकलमिलयधेः तेषां रसादीनाम् च्रता्पथ्यविष- 

। यत्वेऽपि नगसैढत्तैव तात्य्येविषयत्रादिति मावः; तसादव दतराद्गः गुफौभूतं 
ग्यद्गमिति च्रदधघेयम् । 



पतुधः परिच्छदः! २२९४ 

प्रधानभावावभासस्तावव्रानुभूयते कालान्तरं त॒ प्रकरकादि- 

पञथालोचनया भवन्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुम्येम्- 

स्तस्यास्वादमाचायत्तलादिति (भ)) केचित् चित्राख्य 

टतौयं काव्यसेदसिच्छन्ति । तदादः । 

“शब्दचित्रं वाच्यचितमव्यद्य' त्वरं स्मृतम्” । (म) 
दरति तन्न। यदि डि श्रव्यह्धतेन व्यद्धासादस्तदा तस्य 

 -काव्यंत्मपि नास्तीति प्रारीवोक्तम्। ईषट्व्यङ्गत्वमिति चेत्। 

किंनाम ईषद्व्यङ्कत्वम् ! श्राखादयव्यद्धत्वम् श्रनाखादयव्य- 

छत्व" वा! प्रादे प्राचीनसेदयोरन्तःपातः। दिललैये त्वकाव्य- 

त्रम् । यदिच श्राखायत्व तदा ्तुद्रल्वमेव, क्षुद्रतायासनः- 
सराद्त्वात् । तदुक्तं ध्वनिता) 

प्रघानयुणभा वाभ्यां व्यद्यस्यैवं व्यवसिते । 
उमे काव्ये ततोऽन्यद् यत् तितरमभिधौवत इति? ॥ {य} 

दूति साद्ित्यदर्पणे प्वनियुणौभूतव्यह्भवाख्वकाव्यसेद- 

निरूपणं नाम चतु; परिच्छेदः। 

(स) काब्याधस्य विभावादिपदायनिषवयययं दषष्ड्दुद्धिकेयतं न पपिश्विड- 

सतिगम्वस् भराखवाददग्ायाम् ध्तमवावख्ायां गुपप्रघानमावय्य पट्राद्िभादमः 

अवभासः प्रतीतिः । साव्यव्यपदेगं दाव्यसंक्ां प्यनिष्ाच्मिदटं दा गुएोमुतन्तण्य 

सिदसिति निर्पीतं व्यं नासद्रति यादत् न्याष्नुः उण्डयितुः निराकदमिन्छथः 

नथः अक्तः भो चदमास इन्यपः। 

(म) शब्द्चितर्सिति) भव्य फाव्यम् वरम् धधमं षत, वत् हिप 

श्रब्द्विवं बवाच्यविदस्च। 

(य) प्रषा्नेति। व्यद्रपय प्रदानगृदमादाभ्यान् एर रोया एस सा 

ष्वमिगुणौमूतव्यद्रयस्पे शत्यवेः प्यवस्विते सिन्ते सदः ताग्धयन् चन्द् यय् 

काष्ठं तत् चितम् चमिपधीयते छप्पतेनतु दत् काग्यप्यटेरोख्ते रसदन 

र्द काव्यलोदनदनानिहितल्ादिति षोघ्म्) 

दतिषि, ए उपा्धिारिषटा दौलीदानन्ददिासागरमद्मरासत दिरथना 

विमदा खाष्््यदरपर्य ददुटपरिषदन्याप्या समास 

| 
१. 

५ 1 ~ 



पञ्चमः परिच्छेदः, 

श्रय कैयममिनवा व्यच्ना नाम हत्तिरित्यु यते । 

घत्तीनां विश्रान्तेरभिघातात्यश्यलक्तणाख्यानाम् । 
अरङ्े कार्य्या तुर्या इत्तिर्बोे रसादीनाम् २६७ [क] 

अभिधायाः सद्तितार्धमात्रनोधनविरताया न वस्त्व 
लद्कगररसादिव्यद्यवोधने नतमत्व' न च सङ्तितो रसादिः। 

न हि विभावाद्यमिधानमेव तदभिधानम् । तस्य तदेकरूप्या- 
नह्भैकारात्। यच च खशब्टेनाभिधानं तच. प्रल्युत दोष 
एवैति वश्ामः 1 कवि ““खद्गमररसोऽयम्” इत्यादौ खशब्दा- 

-भिधानेऽपि न तत्प्रतौतिः। तस्य खप्रकाशानन्दरूपत्वात् । 
प्रभिहितान्वयवादिभिरल्नेकता तात्पाख्या ्त्तिरपि संसगं- 

मातरे परिक्तीणा न व्यज्धवोधिनौ (ख )। यद्व कीचिदाडइः। 

५ 

(क) नतु व्यद्यं तावत् काव्यवौलं तच व्यञ्चना्त्तिवोध्यं व्यञ्चना चाभिनवा 

त्तिः कथमङ्गीग्रियते इत्याद्याह भयेत्यादि । भभिनवा नब्यैरङ्गौक्षता ` श्तयः । 

त्तौमाभिति1 भरभिघातातृपथचलचणच्यानां हकत्तीनां वियरान्तेः सखा निर्वाच् 

विरामात् रसादीनाम् श्रादिपटेन भावादथो वस्तूनि भलङ्गाराखच ख््च्यन्तं, घोषे 

प्रतीतौ तुच्या चतुर्थी इतिः व्यञ्चना शवयधेः -भङ्गौैकाया खीकायया । | 
(ख) विभावाव्यभिधानमिति। विभावाष्टौनाम् च्रादिपदटेन श्रनुभाव- 

खखारिणो गष्यन्त, अभिधानं कथनम् अभिधया प्रतिपादनं वा तदभिधानं 

तख व्वठलड्गररसारैरभिधानं तसय वस्वलङ्ाररसादैः तदैकरप्यानद्गौकारात् 

विभावाद्यभिश्रर्पताया भखौष्ारात् स्वशब्देन रसादिशव्दन अभिधानं कधनं 

रसादैरिति भावः प्रत वैपरील्ये ) तत्कथनेऽपि न तख प्रतीतिः । संसगमावे 

केवलान्वयवोधे इवयधेः परिचौपा गतथक्तिः न तखा भरपराधंवोषने दमतनिति 

सावः! 



पश्चमः परिश्छ्द्ः। २२५ 

“सोऽयमिषोरिव दौर्वदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः शति (ग), 
^तात्प्यीव्यतिरेकाच्च व्यच्छकत्वस्य न ष्दनिः। 
यावक्ताययप्रसारिल्ात् तात्पथ्यै न तुला्टतमितिः ? (घ) 

तयोरुपरि शब्दवुदिकम्का विरभ्य व्यापाराभाववादि- 
भिरेव पातनौयो दण्डः । एवश्च किमिति लक्तषाप्य् पास्या । 
दौ्वदोर्धतराभिधाव्यापारेणापि तदर्थवोधसिहः। किमिति 
च ब्राह्मण! पुत्रस्ते जातः, कन्या तै गर्भिणी दत्याटावपि 

हरपथोकादौनासपि न वाच्यत्वम् । यत् पुनरेक “पौरुपैव- 
मपौरुषेयच्च वाक्यं सर्वमेव कायपरम् श्रतत्परत्वेऽमुपाटेय- 
त्वादुन्मत्तवाक्यवत् ततद काव्यशब्दानां निरतिभयमुा- 
सखादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपाटक्योः प्रहत्चौपयिकषप्रयो- 
जनान्तरानुपलब्धेनिरतिश्यसुखास्राद णव कादयत्वेनावधा- 

यते, यत्परः शब्दः स शब्दां इति न्यायात्" दति तत प्रट- 

(ग) शब्द्य्रवणानन्तर् यादन्तः अधाः प्रतीयन्ते तादनुव समिषा ए२ 

व्यापार शति मतस्ुत्याप्य दूषयति सोऽयमिति । सतिदौः द्रपुम्यादार्ः य्था 

एकं छल्यः भिष्ठा षच्यान्तर भिनत्ति तधा रएर्दवाभिधा इष्याध् बोधयिता 

ग्यश्ाद्मपि बीध्वतौति भावः। 

(घ) ताद्प्ठेति। ताष्पय्यख दण्विरेकात् चरमिदरत्वात् व्येखकल्दव्यं च्छ 
नाया नध्वनिः न नामन व्यद्नानासौ हतिरङ्मैकाय्या बृन्यधेः तार्यष्िरव 

व्यदरयषोधिनोत्यधेः । ताद्पष्ठे यावमृक्ार्यप्रसाितिात् कादेनि कषठ या्नू- 

कायं तव प्रखाररितात् ष्यापरूदात् वु्टया तोहनदसग तेन्) वान्यम् स्ता. 

वतृकाये छायेव नान्यदिति मेति भादः) 

(डः) तथीस्ति! व्या; द्षुगरत् सभिासादारदाहिदादतुकदतपन्ादि 

वादृपथदादिनोरिष्प्दः। शन्ति । श्न्द. टादिः एलन राष्टि) रिरि 

नान्पमषे बोधयतु भीति, रुदिः रकमधे दिषपोएन्य साश्टमदे दि्टोक्नुः 

अतीति सथा गमनाटिष्पंष्म् एलमदे गमनादिक (निषाद एप निदषडट्तुः 

श्ररोति | यदाखामं गदति प्न एमा दव्टदोति ठ ्ठीदते । सम्दादि- 



१) 

२२६ सादित्यदप॑रेम्। 

व्यम्। किमिदं तत्परल' नाम । तदयैलं' वा ताव्यश्चदष्याः 
तदोधकत्व. वा। श्राद्धे न विवादः। चयद्घले$पि तदथै 
तानपायात्। दिती तु केयं तात्पर्याख्या वत्तिः । च्रभि- 
हितान्वयवादिभिरल्लेक्षता वा तदन्या वा! श्राद्ै दत्तमेव 

त्रम्} हितीये तु नाममात्र विवादः। तन्मतेऽपि .तुरौय- 
ठत्तिसिद्धः। नन्वस्तु युगपदेव तात्पथयत्तया विभावादिः 
संसर्गस्य रसादेश्च प्रकाशनमिति चेत्र! तयोर्हतुफलमा- 
वाङ्ीकारात्। यदाह समुनिः “विभावातुभावव्यभिचारि 

संयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति" । सहभावे च कुतः सब्येतरविषा- 

योरिव कायकारणभावः । पीर्वापयविपथयात् । “गह्या 

घोषः” इत्यादौ तटाद्यर्धमातबोघनविरताया लक्तणायाश्च 

ध्वापारस्तु देदधिरेवेति बीष्यम् । नते बुंद्ादयो विरता नान्यसये' वोषयितु' शक्र 
धन्तीति नोपपद्यते एकयैव बुद्धा शब्दादिना म वष्टका्यस्ाघनयख्य श्रनैकार्थादिवी- ` 
घनस्य च सवदैव प्रधिङेरिर्खरसुमाद्याडइ एवेति । तदर्थे लचणानन्यवोघ- 
विषयस्य संच्यारधैष्य श्यः वोघसिद्धः प्रतीतिः! नतु ल्वणाया भ्रपि 

पसौकारे का भिरिति सामान्यतः खमागद्चाह किभितौति। - फा चनृा 
. . दिता! पौरुषेयं पुसषप्रयुक्तः लौकिकसिलर्धः, भपौरुपैयम् लौकिकं वेद- 

ष्वरूपम् 1 कापर प्रयोननसाघननिरतं, यथा नखलमानय इति वाक्यं लला- 

इरणद्पकातत्परम्, एवम् षश्वमेधेन यजेतेति वाक्यं सखरगखाघनरूपकाय्य- 

तत्परम्! पतत्परते काव्यैपरत्वाप्रावे इत्यः उन््त्तवाध्चेवत् चिषतप्रयुक्तवचन- 

चत् भ्रनुपाटेवलात् भ्रगराद्यत्वाप्, यथा उन््त्तवाक्यः न कीऽपि स्ट्ताति तधा 

निष्ययीननं वाक्यमिति सावः) प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कयोः ग्रौढषाठकयोः प्रहरति 

फाव्यग्रवणपाठयोसिच्छा इयः तखा भौपधिकं युक्ताय सखाघकसित्य्दः प्रयो. 

खनान्तरं निरतिश्यानन्दात् भन्यत् प्रथोनमं .तय भनुपललव्ध: भ्व्देनानुपस्ितेः 

तीः भवधाध्यते निर्णोषते ता्मथयंखेति भावः! सत्पर इति शब्दः यच्परः 

यदध यदवोषेच्छवा शः प्रयुक्तः स धष्टायैः दरति तत तात्यद्यंरैव रसादि. 

परतीतिभेवेत् न॒ तदधे व्यश्लनाक्रौका्यां दति भावः} तद्ेतानपायात् 

तदथेतायाः तत्परतायाः श्रनपायात् भनपगमात्। तयौः विभावादितेखरगस्य 
वि 



पश्चमः परिच्छेदः । २२७ 

कुतः भौ तत्वपावनल्वादिव्यद्गधवोधकता । तैन तुरीया इत्ति 
रपास्यैदेति निविंवादमेतत् (ङ) किच्च । 

 वोदुखरूपसद्ा- 
निमित्तकाय्येप्रतौतिकालानाम् | 
आगश्यविषयादौनां | 
भेद ्वित्रोऽमिधौयते व्यज्य: ॥ २६८ ॥ [च] 

वान्चार्थ॑व्यद्धा्योहिं पदतदर्थमातरन्नाननिपुरैठयाकररै. 
रपि सष्टदयैरेव च संवेयतया ब्रोदुमेदः । भभम धम्पि्र 1" 

. इत्यादौ क्चिद्ाच्ये विधिरूपे निचेधरूपतया। कचित् 

धनिःग्रेषच्युतचन्दनम्” इत्यादौ निपेधरूपे विधिरूपतया च 
सखरूपभेदः । “गतोऽस्तमकंः” इत्यादौ च वाच्योऽ्यं एक एव 

रारे रेवुफलभावाद्गीकाराय् कारपकायमायास्वीकारात् दिमादादिर्षसर्गः 
“ ग्सप्रतौती रेतः रखय कायः तत् कधं दयोर्यीगपक्चे प्रतौति; कार्यकारदयीः 

पौवाप्यनियसात् मद्धि साय्युः फारप्ष युगपद् भवतौति भावः! रुमा 

युगपदुत्पप्तौ सष्देतरदिपापयीः वामददिपद्यद्यीरिद ङुतः कयं दार्दकारष्भावः 

ए्टद्रयोः सरमकाठे उवात्रयोपा परस्परं साव्यकारपमापो न्याव तघाण्सि- 

वादिसंसरख्यीः, तपात्वे छनिदचनविसेप एवि मदः। नदे षष्ट 

रसाटिपोघ मालासिव्वाद्रद्याष् गद्यमिति । ठुरौया चतु | 

(च) अभिषेयव्यद्रययोरेदे टश्यति ह्ष्धे्वादि। दीद्ा शता सद्यं 

मदस्य ष्पं लं शिमि्ययः संया द्विषष्रवादिष्पा गसग निमिष दनः 

काथः प्रयीलमं प्रतीतिः सासः समयः वैया तदा शाथयः धद्टन्डनं दिष्य; 

प्रतिपाखादिष्पः श्व्पारीरां सेदात् भिष्रदत् व्यदयः यप्रदादोणयः सटः ६ 

संयतः समिष्ादीष्यात् भर्धाव् वाच्यादादिन्प्यः भिद्रः एद् । 

(द) दीदभेदं दर्भपति हाेनद्रगदेयःरिति। ह्दाष्टरा गाष्ाद- 

स्रेयमतु ष्ट्या दह् दतुपत्ति सष्दयषु ठमप्फदति दा्छरटार 

रेपाक्र्पाः प्यद्यापरोदाप्पठु एष्दयः एहि मादः! रष्पमद्ं ष्या 



२२८ सादित्यदर्पणम्। 

प्रतौयते। व्यड्द्स्तु तदोद्ादिमेदात् 1 कचित् ^कान्तमभि- 
सरति” ५गाव निरुध्यन्तामिति नायकस्य अ्यमागमनावसर 

दति घन्तापोऽघुना नास्तौल्यादिरूपेणानेक इति सङ्यामेदः। 
वायाः शब्टोच्चारणमातेग वैद्यः । एष तु'तथाविधप्रतिभा- 
नैमस्यादिनेति निमित्तमेदः। प्रतीतिमात्चमत्कारकर्णाच्च 
कायमेदः। केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतोतिभेदः। 

यूवंपश्चाद्धाषेन च कालमेदः। शब्दाश्रयत्वेन शब्दरतदेकदेशत- 
, दधंवणंसङ्टनाखरयत्तेन च श्राखययसेदः (क) । | 

भकस वाहो रोखो द्रण प्रिश्राद् सव्वणं श्रहरम् । 

सभमरपभूमाग्घादयि ! बारिश्रवामे ! सदस्य दाणोम्” ॥ 

इति सखौ तत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः तस््ात्राभिधेय 
एव व्यङ्गयः ( भ ) । तथा 1 

सम घन्िभ्र द्व्यादि वाच्याः विष्रिरुपः व्यद्धयर्थः निषेधरूप इति वाच्यव्यज्ययोःः 

खपं सुमद्त् भित्रभिति भावः। सद्रपाभदं दभ॑यति गत इति। श्रव शक 

णव वाश्यार्थैः, व्यद्भयस्ध वहुवि दति मावः निसित्तर्मददं दयति वाचाये 

द्ति। अब्दस्य उचारणं क्नानं तन्प्रावेण मात्रशन्देन प्रतिमानेमल्यादिन्यव- 

च्छेदः। कम्मे दभति प्रतीतौीति। वाव्यायं प्रतौतिमावं वधमा 

मात्रपरेन चमत्कारन्यवच्छेदः, व्यर्थैः परसत्कारकरप्ं चित्तील्लाखविधानम्। 

अतौ तिभेदं द्यति केवरेति । काण्मेदं दशति पूर्वेति। वाच्यायै प्रषमं | 

प्रतीयते व्यङ्र्ेस्त॒ पर्यालोचनया परव द्रति भोवः। भाद्ययमभेदं द्यति 
ब्दाययतेनेति। वाच्याः केवलं शब्दसाययंति व्यद्भयार्थस्तु शन्दादिमिति । 

विषयमेदं दर्शवति क्स्य उति। 

कखन वा भवति रोषो ट्य प्रियायाः सत्रणसघरम्। 

सथमरपरद्यान्नायिगि ! वारितवासे! सदसेटानौस् 6 

दति संख्तम्। । 

(ऋ) उपरपविना दष्टाप्रसं भावयां प्रति करद नायकं प्रतारयन्त्ाख्तव्सख्या 
छक्रिरियम । ह वारितवामे} वारिता निवारितापि वामा प्रतिकला तत्- 

चन्डदौ, उभसरं प्रन लिग्रतीति ततृचन्बीषने, प्रियायाः भरं सत्रं व्र्युक्त 



पञ्चमः परस्ष्छिटः। २>८ 

प्रागस्वाद्रसादेनो वोधिक्े लक्तणाभिपे ! 

किच्च सुख्यार्धवाधस्य विरहादपि ल्त णा २६८ [ज] 

न बोधिकेति णेषः। न डि कौऽपि रघनात्कव्वापारादु 

भिन्नो रखादिपदप्रतिपाद्यः पदाथः प्रमाफषिदोऽस्ति चिमे 
लच्णाभिधे वोधयेताम्) किच्च यत्र “गड्गयां घोपः इत्या- 

दावुपात्तगन्दार्थानां बुभूषत्रैवान्वयोऽनुपपक्या वाध्यते तत्रैव 
दि लच्तणायाः प्रवेः। यदुक्तं न्यायकुसुमा्रलावदय- 

नाचार्यः। । 

“शछुतान्वधाटनाकाड्ः न वाक्य न्यदिष्छति। 

पदार्थान्वयवैधुर्य्यात्तदािपेन सङ्गतिः ॥ (ट) 

न पुनः “शुन्ध वासग्टहम्” इत्यादौ मुख्यार्घवाधः । यदि 

टा कय जनस्य रोपः क्रोषः न मवति? मर्दसैव सवतौव्वधेः। गदारीं 

मस्व भरृतर्नगां ब्रपदेदनाक्षति गेषः। सखौ तत्कान्तदिपयतेनेति । श्व 
घाष्यादवोपे सखौ योग्या । उपपतिना नाधयो टट प्ति ग्यद्रपाधमोपे टयण्य- 

स्तव्पतिरिति भावः { उपसंदरति तख्दति। 

(ख) प्रनिति। स्सखादः प्राक् ससष्दात् परदिद्यमानतदत् खटदाभिपं 

लचषाठत्तिरभिधाहसियेवयः नो दोदिक दोधयित" न्यक्त इव्वदः रदषा, 

अभिषाच प्रमादसिद्धमेव वम्तु वोघ्यति प्रमातारं रसादिकं गतिमादः। 

स्ख न्यक्त सुष्वादबाधस्य विष्ट्ात् सभव्रादपि षद्दा नो दारिका 

लखदएय)ा सुष्ट्रादवापे हि प्रमामिडं शन्तु दाप्यते दादिषाद वु न दप्यारेदाथः 

मापि रमादिः प्रसादषिह शति भादः। 

(र) शूतेति। दुतान्यान् दूतेन दच्ट्पात्तामाम् सन्दद्व अन्नदः ध 

जमक्ात् पनासादम् सारादारस्ि दास्ठम् स्न् सदासरं रग्नि) 

पटादनपवेपु्वात् पदानाम् स्न्दद्ुपदसिदष्ान् पएष्ठःरंदाष्ादिन्ः 

तदपदरिन ्भ्यायसन्दन्विदिया गर्तम् सठेरेति मेषः मटहिः टपपद्धिः 

भवतीति यषः) 

(3; 



२३० , साहित्यदर्पणम् । 

च “गड्गवां घोषः” इत्यादौ प्रयोजनं ल्यं स्यात् तीरस्य 

सुख्याथंत्वं वाधितलवं च स्यात् तस्यापि च लच्यतया प्रयो- 
जनान्तरं तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्यापातः। न चापि 

~~ ~ © 

प्रयोजनविशिष्ट एव तौरे लक्तणा ! विषयप्रयोजनयोयुगपत्- 
म्रतौतखनभ्युपगसमात्। नौलादिसंबेदनानन्तरमेव हि ज्ञाततया 

अनुव्यवसायस्य 'वा सम्भवः (ठ) । 

नानुमानं रसादीनां व्यङ्यानां गोघन्षमस् । 

अआभासतेन हेतूनां स्मुतिनं च रसादिधीः २७०[ड] 
1 
॥ 

(ठ) प्रयोननं च्च्य स्यादिति प्रयोननं श्ौतत्पावनत्वातिशयः ल्य 

ख्दपाजन्यवोघविषयः स्यात् तदा तौर. भुख्याधैलः गङ्गाशब्दस्य .तौरसेव 

सख्याः वाधिततव' तन्कद्याख वाश्च स्यात् । इषापत्तावाद् तस्यापीति । 

तचखापि भौतत्पावनवत्वादिढपख खच्यार्धसखापि खच्यतया विशेषणे टतौया 

सच्यसित्यथः प्रयोननान्तरम् भन्यत् प्रयौननम्। पनवदख।पातः भरसौमलात् 

छत्यप्रयोजनानां न कापि व्यवस्छति भावः। विषयप्रयोननयोरिति । विषयः 

कार्ौभूतन्नानं प्रयोलनं फपलौभूतन्नानं तयोर्युगपत् सुमकालिकौ या प्रतौतिः 

तखाः भरनभ्युपगमात् परनद्गौौकारात्, नहि कारपन्नानं काय्वक्नानच ससकादे 

सदतीति भावः। एतदैव समथेयति नीलादीति। नीलादीनां खंवेदना- 

 नन्तरकेव प्रत्यचात् परमेव न तु पूवे वा प्र्चससकाठे शत्यधः त्राततायाः' 

 सौमांखकमताहुयायिनां सङतविशेषः यथा नौलो ज्ञात प्र्यादिरुपःत्खावा 

अटुव्यवसायः नैयायिकमतानुखायिनां सङ्तविशेषः यथा नीते प्रत्ये नौखमद्ं 

लानास्ौल्येवंसुपः . तख । ततय नौलादिप्रत्यचं कारणं तदनन्तरं ज्ञानतावा 

अनुव्यवसायः तस्र फलं तयौर्यौगपदयं न केऽप्यद्गोढर्वन्ति। प्रकते तौरद्नानाव् 

परमेव ओैत्यपावनलादिप्रतौतिःन तु रुमक्ञाविकौति फवितार्धः! ` 

(ड) भवुमानप्रमाण्लभ्यतं रसारैर्निराकरोति नेति। हेतूनां कारशा 

नाम् चामासतेन दुटतेन व्यभिचरितलनेवये; भनुमानं रखादौनां व्यद्र्रानां 

न्यञ्ननाजन्धवोधविषयायां न बोघते चमं समध तष्ठा तिः संखकारदिेषः रसा- 

दनां षीः ज्ानखाघनंन्। 
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व्यक्तिविवैककारेण हि “यापि विभावादिभ्यो रसादीनां 
प्रतौतिः सानुमान एवान्तभवित्तुमषति ! विभावानुभादष्यभि- 
चारिप्रतौतिरहिं रखादिप्रतीतैः साधनमिष्वते। ते हि रत्या- 
टौनां भावानां कारण्कायसषकार्भूतास्तानन्तुमापयन्त 

एव रसादोद्विष्पादयन्ति। तएवद्धि प्रतीयमाना ्राषठाद- 

परटवीं गताः मन्तो रखा उच्यन्ते! दत्यवश्याकी तख्रतौति- 

क्रमः केवसमाश्भावितया श्रसौ न लच्छयते यतोऽयसद्याप्यभि- 

व्यतिक्रमः" दति यदुक्त तत्र प्रष्टव्यम् किं शब्दाभिनय- 

समरपित-विभावादिप्रत्ययानुमित-रामादिगतरागादिक्ञानमेव 

(द) अनुमाय णवेति। एवकारात् व्यञ्चनाप्यव्ष्डेदः। ते दिभावादयः। 

भदुमापयनः भतुमानेन बोधयन्तः । यथा परवतो बह्भिमान् धूमादिद्यव्र घरि 

व्याप्यधूमनान् पर्वत शति प्रतीतिः तधा गृन्ं बासगटषमिष्वादि काव्यं पद्रार- 

स्सदत् तत्तद्विभावादिमष्वादि्यतुभिती एद्रारस्छन्याप्दविभावादिमत् शाम्य 
सिति प्रतौतिधपेदिति भादः। ततएव शिमावादपः) नशु अगुभितौ काद 

कारष्कन्यनेन रखप्रतोतेः क्रसादुभवनौयलात् भसंशत्तयक्रसव्यद्रयवे्ानिरिन्य- 

छाई भवग्यसिति। तथ्यर्साटः प्रतोदी क्रमः पीदापर्यम्। भदश्यष्टायो 

अन्यया कथः विभावामुभादष्यभिदारस्खियोगाद्रघनिषत्तिरिति सदटषष्ठते । भाध- 

भावितया पभोप्रीष्पद्तेन भ्रौ फमः ग ख्यते नानुषरयते। गतः श्यम् स्यादपि 

रसारन्यदःलखोकाटऽपि सनिन्यक्तः प्रतोतैः कमः षष प्रधमं दिधावाटि- 
प्रतीतिः ततः ाधारप्याभिमानः ततो रखादुभव श्वि एमष्ष्यःपि भामः 

विवेन भवद्विर्संशध्यक्रमष्यद्रयवे सौफियति तद्ुमायदादिनामपोति भागः । 

अष्टेति । धथष्टेन श्रन्देष पसभिनदेन रन श्रयः समप्ितः शन्पादितः पः 

शिभावादीनां परन्दपः प्रतौति; तैन स्तुमितः रामादिग्तः दः सगादिः मोत. 

दिविषयकः प्रययादिः तद्दानं प्रततिः! रद्ावतया रलयं रामादिनदयः 

यादिष्यामेन भादर; सष्दयेः मान्दमामः बष्दादमानः। प्माहिष्ष्टानारः- 

दिति सम्यभिशारतरतुरस्दन छदयम्य अदश्दरषादिता हिम्याः! मासुष्नूु- 

सानप्रमादल दाविति दितिः! स्तु गानिर्डरन्पौमाररादम शिम 

सादिग्ययसचेऽपि स्ाराश्ानन्दमररसाष्टादष्य भरम्गाष् ददु निशरोरि 

1) 



रदेरः 'सादहित्यदर्पशम् 1: 

रसत्वेनाभिमतं भवतः तद्धावनया भावकेभाव्यमानः खप्र- 
काशनन्दो वा.१ श्राय न.विवादः किन्तु रामादिगतरमादि- 

च्नानं ` रससंन्नया नोष्यतेऽस्माभिरित्येव विशेषः दितीयम्तुः 

` व्यािग्रहणाभावादेतोराभासतयाऽसिद् एव! यच्चोक्ती तैनैव ।' 

“यत्र यत्र एवंविधानां विभावानुभावसाचिकसच्ारिणामभि- 

धानमभिनयो वा तत्र तत्र खद्धारादिरसाविर्भावः” इति । 

सृग्रहेव व्याधिः पत्तधमेता च (ढ)। तथा ।. | 

“याऽर्थान्तराभिव्यक्तौ वः सामग्रौष्टा निवन्धनम्। 
सैवानुमितिपक्ते नो गमकत्वेन सम्प्रतेति (ण, ॥ 

द्दमपिनो न विरम् न हि एवेविधा प्रतीतिराखा- 
यत्वेन. ` श्रस्माकमभिमता किन्तु खप्रकाशमाचविखान्तः 

कयमनुमानं खम्मवतौति भावः। प्रकारान्तरेण व्यािग्रह साधयित्वा अनुमान. 

सिद्धत्वं रखादैः साधयति यथोक्तमिति । तेनैव व्यक्गिविवेककारेरौव। एव 

घानां तत्तदृव्यापारशालिनामिव्यधः भ्रभिघानं शब्देनोपरानम् अभिनयः भद्रा 

दिचे्या उप्ितिः। ग्रोवियजरन्मौमांसखकादयोऽपि विमावादीन् रव्या, 
९ 

कारणकाव्यखहकारिष्पान् जानन्ति पर रत्यादेविशेषेण भाद्वादाङुरयोग्यतानयनं 

विभावनम् 1 - तादृश रत्यादैः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम् अनुभाव ` 

नम् । तथाभूतस तस्य सम्यकष्वारणं सच्चारणं पूवसुक्तम् एतद्व्यापारभागिनस्तान् 

न श्रनुभवन्ति एतदनुभवस्यैव रसास्वादत्वादिति मावः। ` व्यासिः अव्यभिचारि- 

डेतुत्वङ्पा पचघर्मता पचखत्ता पक्ष विदटामानता इवः । यथा पर्वती वह्धि- 

मानित्यव पदः पर्वतः तव वद्धः खत्तास्ि तथात्र सामालिकानाम् रहं रघ- 

वान् श्येवं प्रतौतौ रसिकजनः.पचः रसस्य ततृरखत्तास्लौलय वघेयम् । 

` : (ख) येति। भ्र्थान्तरस्य भवन्मते व्यद्यख अभिव्यक्तौ प्रकटने वः युप्राकं 

या सामग्री कारणकूटः निबन्धनं प्रधानम् दृटा भ्रभिलषिता कैव सासयौ नः. 

अस्माकम् भ्रतुभितिपचे गमक्तेन स्म्मता। खा चसामग्रौ शब्दबोधस्पेति 

वोध्यम् । । । 

(त) पदमपि एवंरूपमपि भ्ुमानं नः रस्माकं न विसडंन विप्रौतम्,. 



यश्चमः परिच्छटः। द ॥ + ५ 

सान्धानन्दनिभंरः। तेन श्रव सिदादविदिताद्द्ान्तरस्य 
खाधनादतोराभाखता (त) । यथव “मम चश्विश्रः! श्त्यादो 

ग्रतौयमानं वस्तु । 

“जलकेलितरलकरतलमुकः पुनः पिदितसयधिकावदनः। 
जगदवतु कोकयेनोविघटनसद्वटनकौतुकौ छष्णः” ॥ 

इत्यादौ च सूपकालङ्ारादयोऽतुनैय एव धारि, 

्रतुमानं नाम पत्तसत्वतसपत्तसत्वविपन्नव्याहत्तत्रविगशिष्टा- 
लिद्लिङ्धिनो न्नानम्। ततश्च वाचयादसस्वन्ोऽयंस्तावन्र 
प्रतोयते श्रन्यथातिप्रसद्कः स्यादिति वोध्यवोघधकयोरथेयाः 

` कशित् सम्बन्धोऽस्यव 1 ततद वोधकोऽ्यो लिङ्क वोध्य 
शलिद्े बोधकस्य चार्थस्य पत्तं निवदमेव। सपन्नमत्छ- 

॥। 

सथाम; म्दोक्रियते एति सावः सिपाध्यिपितात् साषपितुसिद्ान् सन् 

च्यद्यररुपादित्ययः भर्थान्तरस्य अन्यस्पद्य भखादनभ्पितसेदय्ः भयस्य मददट्श- 
स्पस्य ग्मरस्य सानात् निषादनात् इताः पाभासता दुट्देतुतमिन्यर्दः। सगु 

मितौत्रु धैन रतुना यत् क्यं साध्यते तदैव काष्यसशण्यख्यादि, यंदि नैय् 

श्तुना पभिपरितकाय्यं साध्यते तदव तख हेतोराभाखल गियतरेतुखा प्दुस्नि- 

रिति बोध्यम् । । 

(घ) वस्लङार्योरपि धनुमेयवः वदती नष्िविव्ककास्मताटुयोयिम 

दरुपयति यशेत्यादि लरेति। ललक बारिविष््ार तराम्दां दषाभां कर 

सष्ठाष्यां सुत दश" एुमः पिदितम् सान्ताद्तिं राप्य; वदनं चंग नारदः 
१, 73; स्सएव संकयुनोः चरूवाकटम्पद्याः विधटमे सडटने पिीगम्ठारा सफ; 

कौतुक) कुवृषटकवान् सुष्पः लग् खषमु स्स्तु! स्तर चन्दे 4 2 

योगः, तसख्ानुदये दिदा संयोग एति प्राहिदिस्तानुमन्या। साद््षददन 

न्द्रवाःसोपः पतुमेय एव भाष्टसप्र म्य्द्नाम्दीकारेप । पल्ष पषात 

तपाष्त्वादि पदे साध्यवति सष्ठ दि्यमानमा पशम, पदवुष्ट इनु दः 

सिथमामता) पदम दिपदात् पिष्डप्षात् प्यार न्दतः रदद्जिन् 

षित् सापमात् हिदिनः साचे दाम् पटोदिः प्टमारन् प स्था पर 



२२४ , सादित्वदपणम्। 

, विपक्तव्याहनत्तत्वे श्रनिवदधेऽपि सामर्यीदनुननेये। तस्माटच 

यद् वाचार्थातिङ्गरूपालिङ्किनो व्यङ्यार्थस्यावगमस्तदलुमान 
ठव पथवस्यतौति । तच्र। तथाहि च्रच “भम धम्मि} 

इत्यादी ग्टडे खनि्रच्या विदितं श्रमणं गोदावदैतीरे सिंहो- 
पल रस्चमरणमनुमापयतीति यदक्तव्य' तत्न नैकान्तिकी 
डेतुः। भीरोरपि गुरोः प्रभो निदेशेन प्रियानुरागेण च 

गमनस्य सभ्वात्। पुंश्चल्या वचनं प्रासाणिकं न वैति 

सन्दिग्धासिदधेखच। “जलकेंलोत्यत्र'" य श्राव्मद्शंनाम्यां चक्र 
वाकतिघटनसङ्टनकारौ स चन्द्र एवैति श्रनुमितिरेदेयमिति 
न॒ वाचम् उत्तासकादावनेकान्तिकलत्वात्। एवेविधोऽथं 

एवंविधार्थवोधकं एवंविधीर्थ॑त्वाद् यत्रैवं ततरैवमित्यनुमानेऽपि 

श्रभाससमानयोगनक्ेमो डतुः। एवंविधाधेलादिति हेतुना 
एवं विद्ानिष्टाधंखाघनस्याप्युपपत्तेः। तथा यत् टि ₹ै 

वक्गिमान् धूमादिव्यव पवतः प; वक्रिः साध्यः पूली; लिङ्गम् । यधा पर्वतः 

साध्यवानिति पच; तघा मह्वानसेऽपि वङ्करसतीति मानसः खपचः, ऊदादी 

वद्िनासीति क्रदो विपच, इत्यादि । वाच्यात् भभिघेयार्घात् भअसस्वन्ः सम्बन्ध 

वजितः अन्यधा भसम्बन्ा्प्रतीतौ इव्यथः भतिप्रसक्गः यतिव्या्तिः भ्रलच्ये लदण. 

गमनद्पश््य्घः। यथा, भम धिन्न दल्यत्र बधा भमणभावः प्रतीवते तथा 

घटामावीऽपि प्रतीयेत एति। भम धन्द्र! इत्यव वोध्यवोधकयोरयेयोर्ेपरौत्य- 

लचणः सभ्दन्धो बौध्यः । निवडसेद वणितसेव । खामध्येःत् योग्यतावलात् भव. 

संय प्र्ेतव्ये एतत् सदटथसन्दर्भः सप्त: विपरीतस्तु विपच दति भावः। बाच्ा- 

यात् अ्रभिषघेयार्थात् लिङ्कहपात् साघनद्पात् लिङ्गिनः साध्यरुपख व्यङ्गयस्य श्रव 

गसः प्रसौतिः। ततश्च भस धम्मिभ्र | दव्यादौ खनिहस्या विदितं खमणं वैपरौ- 

त्यसन्तसखन भ्रममणा्यवत् गोदटावरौतौरे सिंदटोपलखरिव्यनुसानप्रकार इति भावः) 

अनंकान्तिकः व्यभिचारसीव्य्धः। गसनख सुश्रवादिति भभममणानुमापकेन 

लिद्धन साध्याभाव दभथनादिति भावः। भतुमितेरदोषान्तरं दथ॑यति सन्दिग्ध. 
विरिति । पटं वाद्यं षार्भिकख भयोवादकतं वा कठरस्थंसहाखदाबितस 



पश्चमः परिच्छेदः! | रद 

५, ५ प्रतिवेशिनि! क्षणसिहदाप्यस्मदिव्यादौ” नलग्रयीनां तन् 

त्िखनम् एकाकितया च सलोतोगमनं तस्याः परक्रामुकोप- 
भोगस्य लिङ्गिनो चिङ्कमिव्युच्यते तञ्च ततरैवाभिदितन 
स्कान्त्रेदेनापि सन्भवतीति श्रनैकान्तिको छेतुः यच्च 
“निःगरेषयुत चन्दनम्” इत्यादौ दूत्यास्तत्वामुकोण्भोगोऽनु- 
मौयते तत् किं प्रतिपाद्या दूत्या तत्कालसचिेर्वान्वैः तत् 
काव्यार्धभावनया वा सष्टैः १ श्राययोर्न विवादः ठते 
त॒ तधाविघाभिप्रायविरदस्धले व्यभिचारः! नतु वक्षाद्व- 

सासदकतत्वेन विण्ष्यो हेतुरिति न वाम् पएवेविध- 

व्याघ्यतुसन्धानस्याभावात् । किच्च एवंविघानां काव्यानां कवि. 

प्रतिभामातजन्मनां प्रामाणयानावश्यकत्वैन सन्दिग्धासिदरत्ं 

डेतोः। व्यक्तिवादिना चाधमपदसदायानामेवैषां पदा्घानां 

व्यक्नकत्वसुक्त' तेन च तत्कान्तस्याधमत्वं प्रामाणिकं न दैत्यप 

=---^~~~~-~-------~ ----------~----------“~ ~~ ~~~ ~ 

तख ्वच्छन्दसमणविधायक्मिति सामाजिकानां सन्देहात् भोरटमन्टेष् प्ति 

हेती; सम्दिग्धतेन भसिरेः निष्पततः) भनुसितो पमन्टिया हनृगार्ण्यकः, 

धप्रतुन् तथेति ईती; सन्दिग्धत्वात् न रवानुमानक्निति भावः । भसनरन्छनुममै 

दूषयति लकेष्लीति उचासकादाविति उपासकः भयण्दः ) चाटना टिगाग. 

कारषान्तरखापि ग्रहणम् । यटि कदित् भयं प्रदधरयति। तदवाप व्यिगम्य 

सम्ब एति बन््रोदयस्पख ईतारभादैऽपि रेत्न्रेद दियोगदगमान् दएषोन्टमि- 

श्वार श्तिभावः। भनुमानष कटापि व्वभिदारसणात् पद्दमातष्षि भद्द 

तेनैव पएटसिडि' कुतोऽपि दूषयति एवमिति साभामममानेनि ! सभाम 

दुटदेवरुष्पन्यभिषारस्य समानो योागदेमः कायपाधको इतुः। तपः च ददः 

मूर्ध्धोऽयसन्तं गतः दव्यादिद्प एवंदिधार्घानःं राष्ठ निर्वन सग्दाषद्न्दमादमर 

ष्व्याटिष्पाणां गोफः एवंदिधार्घलात् एदगिधादवोधाय प्दु्टद्श्ट् यष 

वम्तुरैदे म एवमकारम् एदिषादेदोदकलामादवदिष्ट्येः वत् दनु नैष्म् एद. 

दिधादवोघरताभाकवदिश्यः | ठत एददिपादेटान् ष्टनम् एयंद्वारटःथ- 

साधनदाद्चिपि वनुः भते ताते प्एनाण्रष्मामपि दोष् रलम 



` २९६ -सादित्यद्परम्। 

अथमनुमानम्। पतेनाधीपत्तिषैद्यत्मपि व्यञ्चानासपा. 

स्तम् ¦ भर्घापत्तेरपि पूर्वसिदव्यासिच्छायासुपजौव्यैव प्रहर्ेः। 
यधा । श्यो जौवति स छुत्राप्यवतिष्ठते जौवत्ति चात्र गोष्ठा 
समविद्यमानच्चत्र इत्वादि” (थ )) 

किच्च वस््क्रयादौ तजनौतोलनेन दशसङ्यादिवत् खचन- 

बुद्धिदेदयोऽप्छयं न भवति । सूचनबुदधेरपि सद्धंतादिक्लौकिक- 
 प्रमाणसापे्तत्ेनानु मान प्रकारताद्भे कारात्! यच्च “संस्कार 

जन्यलाद्रसखादिवुद्धिः स्मृतिः इति कचित् तच्नापि प्रत्यभि- 

च्नायासनेकान्तिकतया हेतोराभासता। “दुर्गलद्धितेत्यादौ 

भवः | श्रनुमानं पतच्चसावहत्यापि दु हेतौ नैव भवतीति भावः] यदि ईत्वा. 

भासेन श्रनुसितिनै सम्भवति, तदधात वििी हेवु्वाख इति सतं दूषयति 

नर््विति वच्वादौव्यादित्द्ृगुपसंविन्नानवहुब्रौद्धिणा प्रतिपायदृतीपरिग्रहः। चवस्या- 

फोासुकत्वादिवेशिश्चम् | एवंविधेति एदंविधायसा व्याप्तिः तसाः श्रतुसन्धानखं 

भावात् श्ब्देनानुपस्थानात् प्रमाणान्तरस्य च भसह्वावादिति भावः कविप्रतिभा- 

सावनन््मनां कवीनां प्रतिभा वुड्नैम॑ल्यं तन्मातैण न्प्र उत्पत्तियेर्षा तादृशानां 

प्रमाणस्य यायातष्यङूपानुसन्धानख भनावश्चकतवेन हेतोः सन्दिग्धासिद्धतं किसिथं 

परपुरषार्थिनौ सोतसि नलाद्टरणाथं गता उत सखकान्तसेनेति सन्देहः, तेन 

हेतोनं प्रासाखः तत् कधमसवानुमानं सम्भवतीति भावः एतेषां पदार्घानं 

निःओेषच्युतचन्दनमिव्यादौ नामिव: व्यज्चकतवं व्यद्धयतोधकत्म् । प्रानाणिवं 
तथ्यम् । एतेन तोराभाखतेन $त्यथ; । पूर्वेति, पूवे सिद्धा निर्णीता इत्यथः 

या व्यामिः तद्या: छायाम् भ्रात्रयमियय॑; उपनौव्य भवलम्बय इत्यथ; । अधस 

अपराय च्यापत्तिः च्राचेषः श्र्थापतिः यथा जौवतौति यती लौवेति भ्रतः 

ङचापि, गो्टीभित्नंऽपि खाने अ्रवतिषठते एति त्र्घापरच्या प्रतौयते। अच. 

जौवति इति ष्याश्निग्राहकमित्यवयम् 1 

८. द ) तर्जनी तीलनेन तजन्धा उत्ैपेण । सूचनवृद्धिषद्यः सूचने खड्तः 

तदिषयिणौ या वृद्धिः तदद्य: भयं व्यद्यर्पोऽघ' इत्यथ: सचगवद्धरपि चीकिक- 
मसाण्खापेचतवेन श्रयं मावः यदि कावित् पूवे व्यवहाराथः व्यवद्टारिकेय सह 

खापारपजनगोपनाधेम् एब व्यवख्यापयति यत् मम् तर्ननौतोलने पुपाभिर्दभः , 



पश्चमः परिच्छद् | २२७ 

च श्हितीयार्धो नास्त्येव" इति यदुक्तं मदहिमभदटेन तदनुभव- 
सिदहमपलपतो गजनिमौलिकैव (द) तटेवमनुभवसिदस्य 

तत्तत् रसादिन्न्तणार्धस्यागक्यापनलापतया तत्तत् शब्टायन्वय- 
व्यतिरेकानुविधायितया च श्रनुमानादिप्रमाणारेखत्या च 

श्रभिधादिहत्तित्रयावीध्यतया च तुरीया हत्तिसपाग्यैवेति 
सिम् । श्यष्च व्याघ्यादयनुसन्धानं विनापि भवतील्खिनं 
निमंलम्। तत् किंनामिकेवं ठत्निरित्युच्यते । 

क, $ 

सा चय व्यञ्चना नाम 
{ख > 

ठत्तिरिल्युच्यते बुधः । 
0 त्ति रसव्य्तौ पुन 

रसनायां परे विदुः ॥ २७१ ॥ [ घ | 

एतच्च विविव्योक्ता रसनिरूपष्प्रस्ताव इति सव॑सवदातम्। 

द्रति सादित्यदर्पणे व्यच्छनव्यापारस्यापनं नाम 

पञ्चमः परिष्छदः। 

मष्टा वोदन्येति तदा ततृमूचनेन तथ्य व्यदार दध्यति, तद द रमृषे 
प्रापास्यस्य सष्टावेन धतुमानप्रकारताह्ोकाराट्िति खा सूचनद्दिष्मुनम 

शिप एवेति मावः। प्रकते वङसिररिव्यश्मिय एव मदतः, तम् ण्यः 

प्रतीति्ग्यारियरुदैव भवतीति सथं व्यद्चनाम्दौखार शृत्यापसिप्पि ग भनि 

वदक्तिदिगरेपरेवितामच्वःपि सेपामेव द्रोतृदासननभिषतदा नप्राघद्च्सयः 

स्थरे म्यभिदारदथनादिति शोध्यम् । प्म्यमिन्राय सपनिष्दालारशम्मान) 

तेकान्तिकतया साध्ये हिमा ब्दिमानहया ससो; संन्सारटसशामलदष्एष 

पाभासता व्यभिचारत दुता द्ददः | स्वपष्टपतः शद्िषारम्य मह्न्मष्ल 

द्व्य; गनिमोटिका एमित्न् सृता द्वि माध 

(घ) खादेयमिति। रखम्पस्य एमष्टने शरटः सथन न 



षष्टः परिच्छेदः । 
न 

एवं ध्वनिगुणौभूतव्यद्वलेन काव्यस्य सेददयसुक्ता पुन ` 

ट श्यश्रव्यत्वेन सेदहयमाड । 

दश्चश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं दिघा मतम् । 

टश्चं तवाभिनैयं  ॥ २७२ ॥ 
तस्य रूपकसंन्नाडेतुमाह 

तत् रूपारोपात्त रूपकम् ॥ २७३ ॥ 
तत् दृश्यं काव्यं नटे रामादिखरूपासेपाद्रूपकमिलयुखते। 

` कऽसावासनय इत्याह । 

भवेद् भिनयोऽवस्ा- 

नुकारः स चतुर्विधः 

आङ्गिको वाचिकञ्चैव- 
मा्हाव्थः साल्िकस्तथा ॥ २७8 ॥ [ केः ] 

श्सनाख्यां हत्तिं विदुः । व्यञ्चनया वष्ठलङ्गारख्पन्यद््रार्थावरतिः रसनयातु 

रसादिषूषार्घावयतिरिति परमतं प्रन्यल्लतस्तु सामान्येन व्यञ्नयैव सर्व॑न्यञ्चार्थाव- 

ससं दति योध्यम् | 

इति वि, ए, उपाचिधारिखा ीनौवानन्दविद्यासागरमद्चायेक 

विरविता विमलाख्या खाष्व्यटपंण्सख पम. 

परिच्छदव्याद्या समाप्ता । 

न जक 

(कछ) भभिनीयते दति भ्नभिनेयं क्मदि यप्रययः। अवस्थायाः 

श्नवुरारः भदुकरणम् भभिनयः। स चतुविधः भद्धिखः अद्धन निष्पत्र, 



पष्टः परिश्छटः। ` २३९ 

नटेरङ्गादिभिः रामयुषिष्िरादौनामवखानुकरणमभि- 
नयः! रूपकस्य मदानाद। 

नाटकमघ प्रकरगां 

भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
दहाख्गाङ्वीष्यः 
प्रहसनमिति रूपकाणि दण ॥२७५॥ [ख] .. 

किख । 

नाटिका वोटकं गोष्टी सट्रकं नाच्चरासकम् । 

प्रसखानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेय रासकं तघा ॥ 

संलापकं ग्रौगदितं शिल्यकच्च विलासिका । 
दुर्मल्लिका प्रकरणी इलष्नो भाणिकेति च ॥ 
अष्टादश प्राहृरूपरूपकाणि समनौषिगः ! [ ग | 

विना विशेषं सवेषां लच्म नाटकवन्मतम् २७६ [घ] 
सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकादुपरूपकाणाष्। 

तच । 

वाचिकः दषमेन निष्प्र, पाय्यः सारदौयः देदस्यनादिष्ठः, पिकः 

सष्वोदरेकात् छलनितःप्तष्दरठेदादिः। 

(सख) नार॒क्मिति। नाट प्रक्र माः प्यादारः सलग्कादः दिम 

दष्ासगः डुः पोधो पष्ठनमिति दद्स्पषङ्ादि मदन्ति) 

{ग} गारिष्यादि खष्टस्) | 

(घ) शिमेति।! दिदे दिशा सेदो अपकादाम् एरस्एङबाच कतः 

शथे सश्पमिन्यदः नाटबदत् मदं करिदम्। 



२४० सादहित्यदर्पणम्। 

नाटकं ख्यातदत्तं स्यात् पञ्चसथिसमन्वितम्। 
विलासद्खपादिगुशवद् युक्तं नानाविमूतिभिः॥ ` 
संखदुःखससुद्ुतिनानारसनिरन्तरंम् । 
पञ्चादिका दशपरासवादड्यः परिकीर्तिताः ॥ . 

प्रष्यातवंशो राजधिधौोदात्तः प्रतापवान् । 
 दिव्योऽध दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः| 

एक एव भवदङ्ञो शृङ्गारो बौर एववा. 

` अङ्मन्ये रसाः सवं काय्यं निर्वहरेऽद्मुतम् ॥ 

चत्वारः परञ्च वा मुख्याः कास्यंव्यापतपरुषाः । 
मोपुच्छाग्रसमाग्रन्तु बन्धनं तस कौत्तितम् २७७ [ड] 

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्ः दत्तम्) यथा रामचरि 

, तादि' सन्धयो वच्यन्ते । नानाविभूतिमियुंतामिति महा- 
सहायम् सुखदुःखसमुद्भवत्वे रामवुधिहिरयादिहत्तान्तेषु अभि- 

व्यक्तम् । राजपषंयो दुमन्तादयः। दिव्याः सौक्षष्णादयः। 

दिव्यादिव्यो यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी। वथा. 

(ङ) नाटकमिति! सख्यातदत्तं प्रसि्धदत्तान्त नतु सखकपोखकल्ितमिति 

भावः। पकभिः वक्यमाणेः खन्िभिः भ्खादिभिः समन्वितं सम्बदम्। 

. विलाखरयादिगुणवत् विलासः धौरा टदिगंतियित्रा विलासै सख्ितं वदरत 

लचणोक्त पुरुषगुष्विशेषः, ऋद्धिरभ्य॒त्रतिः रादिना तैव्यगाग्मीर्यादियद्णं तदत् 

तद्युक्तम् । मुखस्य दुःखस्य च खध्ुट्भूत्या कडाचित् कदाषित् उद्वेन नाना 

- विविधा; ये रखाः साखादव्यापाराः तैः निरन्तरं खानं पूर्णमिव्य्थः। श्रद्धौ 
प्रधानम् भद्रम् भप्रधानम् | नि्वष्रे निव॑इणाद्ये सन्धौ भद्शचुतं विखयननक- । 
व्यापारः काय्यं दखनीयम् । बन्धनं रचनम्। 



षष्ट; परिच्छदः गर् 

` ओौरमचन्द्रः। “गोपुच्छाग्रसमाग्रमिति क्रसेगाद्गः सुच्माः 

, कत्तव्याः'' दति केचित्) श्रन्यं त्वाडुः) “यधा गोपुच्छंःकचिदुः 

वाना खाः केचिदौषाः तये कानिचित् कार्य्याणि सुख 

सन्धौ समाप्तानि कानिचित् प्रतिसुद्धे। एवमन्यं ष्वपि कानि 

{चत् दति। 

प्रल्यन्नेढचरितो रसभावसमुञ्ज्चलः । 

भवेदगृट्णब्दाथः चुद्रचृणंकसंयुतः ॥ 
विष्छित्रावान्तरेकार्थः किच्चिव्यंलग्नविन्दुकः | 
युक्तौ न बहभिः कार्ययरबीलसंहृतिमान् न च ॥ 
नानाविधानसंयुक्तौ नातिप्रचुरपद्यवान् । 

आवश्यकानां कार्व्वाणासरविरोघधादिनिर्मितः॥ 

नानेकदिननिर्वर्चकथया सम्प्रयोजितः। 
असन्ननायकः पावैयुतस्विचतुरेस्तथा ॥ 
दूराह्वानं वधो युद्ध राज्यदेशादिविभ्नवः! 

विवादो भोजनं एपोत्सगीं खलयुरतं तधा ॥ 
दन्तच्छेयं नखच्छेदयमन्यद् नौड़ाकर्च यत् । 
शयनाधरपानादि नगराद्यदरोधनम् ॥ 

(च) भडमाक प्रयस्ति | भटः परिमनटर्टिषः एद सन्दक्दम् 

सामासमानं मतुः गारडस्दय चरति यत सः, रदन् मारम् र सतुल्य, दण्ट 

म्फटः शन्दादेः यवर सादिः, पृदृ पुष्देन यदम स्यदः, {दिष्टः विट 

पराः पदान्तर मन्दरकटंष् एर रकः खट; पयशम् पलिन् ट्टः, शिकत 

दृषत् सश्र; न्ददः दद्यमाप्डददाःय्न् रषः, बदुनिः बाद 

रष 



२४२ सादित्यदपणम् ! 

सानानुल्लेपने चैभिर्वर्जिंतो नातिविस्तरः 

देवौपरिजनादौनाममाव्यबणिजामपि ॥ 

प्रल्यक्चचिचचरितेय्तो भावरसोङ्वैः 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपावोऽङ इति कौर्तित 

॥ २७८ ॥ [च] 

विन्दादयो वच्छन्ते। अवश्यकं सस्यावन्दनादि। श्दु. 

प्रस्तावाटु गभाङ्मार। 

अङ्नोदरप्रविष्टो यो 
रङ्गदारा मुखादिमान् । 

अद्ूनोऽपरः स गर्भाङ्ः 
सवीजः फलवानपि ॥ २७९ ॥ [ छ ] 

यथा बालरामायणे रावणं प्रति कच्चकौ। 

खवः पेयमनकंट ्य' टौञ्च लो चनेवेहभिः । 

व्यापारे; न युक्तः, न च वौनशख ग्रन्यप्रक्रतिरुपस्य मूलकारण संटतिः संद्र 

तहान्, नानादिषानेः विविचैः विददितकर्ससिः खंयुक्तः, नातिप्रचुरपदयवान् 

„ अतिवहभिः पदोः न संयुतः, भावश्यकानां कार्य्याणां रुस्यावन्दनादीनाम् 

परविसोघात् श्वव्याघातात् विनिर्मितः विरचितः, नानेकदिनैः भवहदिनैः निर्वरस्या 

निपाद्याया कथा तया संप्रयोजितः भासन्नः समीपवर्ती नायको यख तथोक्तः, 

तिचतुरैः पावः युतः, भरन्ते शेषे निष्कोन्तानि निखिलानि समयसि पातारं 

खख तथाविषघः। भन्यत् खटम्। । 

: (छ). गर्भाङ्माईइ श्रडोदरेर्ति। रसद्रहारं सूतधारक्रियमायं मद्लम् 

गयु प्रसावता भादिना सभापूजादिग्रणं तहान् भडङ्ख उदरं मध्यं प्रवि्टः, 

` सखवोजः . मूलकारणसरद्ितः, फलवान् प्रयोननान्विवः, भपरः भङ्ः उः 

सर्माङ़; 1 ` । 



पष्टः परिष्टः 1 >४३ 

भवद्धंमिव निवद' नाख' सीताखयंवरगम्" £ (ज ) 

इत्यादिना विरचितः सौ ताखयंषरो नाम गर्मारः । 

सव पूवं पूर्वरद्ः 

सभापूजा ततः परम् । 

कथनं फविसंन्नादे- 

नाटकस्याप्यधामुखम् 1 ₹८० ॥ [ भ] 

तत्रेति नाटके । ॥ 

यन्नाख्यवस्तुनः पूर रद्भविप्रोपशान्तवे । 
कुभौलवाः प्रकुव॑न्त पूर्वरङ्रः स उच्यते ॥ 

प्रयाहारादिक्षान्यङ्गा- 

न्यस्य भूयांसि थदयपि 

तथधाप्यवश्यं कर्तव्या 

नान्दौ विघ्नोपशान्तये ॥ २८१ ॥ [ अ | 

(ज) शवदेरिति। सौताखयेवरशं तदाख्यं नाय्यम् नेकः वदेः रः 
सेयं खव्जनेः सादरं गरदष्धोयभिवयेः, हमि: टौर्घः चायतैः नेतः ट्व सरन 
टभ्नौयमित्ययः, अतएव भदददमिद तद निमित्तसिव दभ्रामनतया बरुकररट- 

त्वादिति भावः निषदं रचितम् । भा्याटसम्। 

(भर) सदेति! दव भाट पृषे प्रथमं पूद्रद्रः दल्यमाददटद्षः, 

तदनन्तरं सभापुला सभाप्गंसनं ततः डटिसुश्नारः नाटषस्या(र कनं श्नम् 

ट समन्त्रम् भामुष्धः प्राना निष्ृष्यदि शेषः 

(अ) पूररड़माह यदिति) स्रः रृच्प्यामन तमद. श्िष्वोपश्रान्न्ये 
अन्दरायनिदर्तमाय नाय्यदम्तुगः नाटङ्तितत्तमन्तादात् पूर करटाः न्ट 

स्व् पफुर्वन्ति सःपू्दरद्ः मदरराषरश्मिष्पयेः थते! प्प भन एष्ष्टरम 



` -२४्य -सादहित्यदपशम्। 

` स्वाः सर्पसमा] 

आभोर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्प्रात् प्रयुज्यते ! 
 देवदिजपादौनां तस्मरात्रान्दोति संजिता ॥ 
सङ्गल्यशङ्कचन्द्रानकोककौरवशं सिनी ! 
पदैरयुक्ता दादशभिरष्टभिर्वा पदैस्त ॥र२८२॥ [ट] 

श्र्टपंदा यथा । भनघेराघवे ^निष्पर्यम्” इत्यादि + 
दादश्पदा यथा मम तातपादानां पुष्पमालायाम् 1 

“शिरसि छतसुरापगी स्मरारा- 

वसणसुखेन्दुरुचिर्गिरोन्द्र पती ! 

श्रध चरणयुगानते खकान्ते 

स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिरहेतुः” ॥ (ठ) 

एवमन्यत । ^एतन्नान्दौति” कस्यचिक्रतादुसारेणोक्तम् } 

प्रन्याहारादिङ्घानि ष्यागघारशाप्रथ्तौनि भूयांसि बद्भनि अदगनि सन्ति तापि 

पिप्नीपमान्तये नान्दौ पवग्यं कत्तव्या। । 

(ट) शशौरिति। वसनात् टैदद्दिजत्पादीनाम् भाडौः एभविन्तनं 
तदचनेन संयुक्षा स्तुतिः गुदकौर्तनं प्रयुज्यते तस्मात् सानान्दौ दति संजिता 

क्धिता) नन्दखतौति ब्यत्पत्तियोर्गात् टैवहिनदृपप्रशतौनामानन्दयिवौ स्त॒ति- 

नान्दीति फखिताक्षः ! नित्यमिति पाठे स्तुतिरध्याद्धा्यया।- खा तु मङ्गलं 

मङ्खाय हितं ब्रडचन्दादिं यंखुवति सूचयतीति तथोक्ता, कचित् दादञभिः 
पदैः सुिङन्वड्पे; कविहा अटनिः पटैः चरपेः युक्ता । । 

(ठ) वव हादश्पटाघ्रुटादहरति अ्विरसौति। ्मरारौ इरे शरिरसिश्टता 

मुरापना मङ्गा वैन वादे सुति अरुषा रक्ता मुखेन्दीः इखचन्रख रुधिः 

कान्तियंस्यास्तथाभूता, पथ अनन्तरं खकान्ते तख्िन् चरश्ययुगानते पराथ 

स्तौ ढत्व पद वष्षपतिते उति तेन मन्दहासेन सरसा सद्भावा गिरीन्रषएवौ 

गरौ भवतः रव्र.भूतिद्धेतुः कल्याणदायिनौ चस्तु भव्रतु) एतत् पद्यः दादथ्भिः 

भदः रब्तम्। ~ 



` चष्टः परिच्छदः! "रध् 

ष्तुतस्तु “पूर्वरङ्ग रङृदाराभिधानमङ्गम्" इत्यते ( ड } । 
यदुक्तम् । । 

“यस्माद्भिनयो द्यत प्राधम्यादवतायते। 
रडहारमतो न्नेयं वागङ्ाभिनयात्सकमिति" ॥ (द) 

उकप्रकारायाय(ण) नान्या रङ्कहारात् प्रथमं नटैरव 
कर्तव्यतया न मदपिंणा निर्देशः छतः! कालिदासादिसदा- 
कविप्रवन्धेषु ष । 

"वेदान्तेषु यमाषुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं सेदमौ 

यस्मिगरौश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थात्तरः । 

श्रन्तयं् सुसु्ठभिरनियसितप्राणादिभिमृग्यते । 
स स्थाणुः सखिरभक्ियागसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः" ८ (त) 

~ ~~~ ~ ~ ~~ ~“ ^~ ~~~ "~--~~------~----~------~-~---~- -- ~ 

(ड) फेदिक्त् रवावल्याटौ धरोरुषयच्पाया नान्णा दत्नान् चत एषम 
घदश्रब्दग्यापि द्मीकचतुचभागपरत्वः म्याषक्रुः तद्र । षदं नुरभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवः 

प्रशष्यरे | वि्रस दवतां वारुमरतामात्मनः सलाम््दितरदरितिनाटद 

दादश्रपटायाः नान्दोलाचपपततरिति दिनिप्रमालोदवोकम् एतदिति पष्प 

` सामान्यमहलाशरप्रपस्य रद्रहारम् भभिान्ं यस्व तारथम् | प्ट ददरः) 

(ट) यष्ादिति। यात् यतः पाध्म्यात् भरव रम्यः नायल णार 

श्ववताणते प्रारभ्यते श्व्यधः अतः वाक् च षट तयोरभिनयाकङ फिटमात 

मदर शडन्दारं पेयम् । 

भ्पितं यम् एकम् पदितीयं एस्पम् सादः कदयन्वि दानि ददः पनु 

एयर दति सनन्प्विषयः सम्प्ात्रप्रिपादषः शव्दः द्र्न् 

श्न्यपः श्रदददादि यस्य तापः योगादरिष्ट् दन्दः, दथ निणामनिाः सयानरदः 

प्राष्दाएयः परोरस्पषष्ाय्टःयैः वाद्भेः दमम न(सन्दुमः पन्नः 

दम्यः यन्तः दनःकरदम मन्यति पन्िष्त) स्दिषा निष्टा मनः कन्याः 

सोरेन सुम्भ: रृटटभमट्िपातषटम्य श्प रः प्या; शदः टः दुर्मद. 



२४६ सादित्यद्र्षणम्। 

एवमादिषु नान्दौलचशायो मगात् । उक्तच्च ^रङ्गदारमारभ्य 
कविः कुर्य्यादिति । श्रतएव प्राक्तनपुस्तकेषु “नान्यन्ते सूव- 

धारः” इत्यनन्तरमेव “वेदा त्तेखित्वादि” श्रोकलिखनं दश्यते । 

यच्च पश्चात् “नान्यन्ते सूत्रधारः” इति लिखनं तस्वायमभिः 

ग्रायः (नान्यन्ते सूतरघार इदु प्रयोजितवान् इतः प्रति मया 

नाटकमुपादौयत इति. कवेरभिप्रायः सूचित इति”! 
पूर्वरङ्गं विधायैव सूचधारो निवर्तते । 
प्रविश्य श्यापकसदत् काव्यमास्थापयेत्ततः ॥ 

दिव्यम स तद्रूपो भिश्रसन्यतरस्तयोः। 
सृचयेदस्तु वीजं बा सुखं पावमथापि वा र८३ [थ] 

कान्यस्या्घभ्य खापनात् खखापकः। तदिति सूत्रधार 

सदशगुणाकारः। इदानीं एूवंरङ्गस्य सम्यकप्रयोगाभावाटठेक एव 
सुचधारः स्वे प्रयोजयतीति व्यवदषरः। सख्ापको दिव्य 

वस्तु दिव्यो भूता मर्त्य मर्यो भूत्वा मिखश् दिव्यमत्वयोरन्य- 
तरो भूता स्चयेत्। वस्वि तिहत्तं यथा उदात्तराघवे । 

“गमो सधि निधाय काननमगान्मालामिवान्ना गुरी 

 स्तद्धतया भरतेन राज्यमखिलं मावा सहेवोज्कितम् । 
{ 

~~ --~~~ ~ -______~__~_~_~_~_~~_~_~_~_~-~_~_~~~_~-~--_~_~~_~~~~~्]~]~]{]-]----~~-~--~-~----~--ब-- {~~~ ~-~-~ 

-निःव्रैय्ाय सद्य दा कौवल्याय श्रतु निःनरयखदायौ. भवतु इचः । बद् 
पिक्रौडितं ठत्तम्। 

(च) पूवग्ङ्गमिति। सद्घारः पूर्वर विघाथ. कलेव. निवर्चति.। ततः 

स्थापकः तदास्य: दितौयो नटः प्रविश्च रद्गमिति शेषः भास्ापयेत् प्रकटयेत् । 

८ श्च भू स्पटम् । 

सद). पस्तु बथा राम दति,। रामः मालामिव गुरोः पितुः भाच 

. सू. भिेषि निधाय ग्टहौलाः कामनम् भमात्।. भरतेन तद्क्वा तभ्मिन्ः 



पः परिच्छदः! २४९ 

तौ सुग्रौवविभीपणावनुगती नौतौ परां सम्पदं 
प्रोसिक्षा दशकन्धरप्रतयो ष्वस्ताः षमस्ता दिषः" ४ (द) 

वौजं यया रलावत्याम्। 

“हौ पादन्यस्मादपि सध्यादपि जलनिधेटिभोऽप्यन्तात्। 
श्रानोयश्टिति घय्यति विधिरभिमतमभिमुखौभूतः०॥ (घ) 

अत हि समुद्रे वहित्रभङ्मगनोयिताया रत्रावन्या श्रनु- 

कून्तदैवललितो वत्सराजन्टदप्रकेणो यौगन्धरायण्व्यापार- 

 मारभ्य रत्रावलोप्रापौ वौजम्। समुखं श्रेषादिना (न) प्रस्तुतः 

हत्तान्तप्रतिपादकी वाग्विशेषः यथा] 

“श्ासादितप्रकट्नि्मलचन्द्रदासः 

प्राप्तः शरत्छमय एष विशुदकान्तः । 

उत्खाय गाट्तससं घनकालसुग्र 

रामो दशास्यमिव सम्भृतवन्पुनौवः" 1 (प) 

^~ ---------------~ => 

रासे का ष्ठिः पतुरागविग्नेषप्तया मावा जनन्या सहैव श्रितं सममः राल्यम 

उलूकं व्यक्तम् । तौ प्रखिदधी नुगत भातो सुणीनदिमिषौ परारुष्डटं 

राल्यषपरमिल्यः नौतम प्रापितो वाणिर्ाननयषात् रसति इयः । पोकाः 

तिगविताः दयकन्धरपथतयः समन्ताः शिपिः प्रवव्ः घवन्ताः विना; 1 

अादूलविक्रौरितिं एत्तम् । प सममं रामायष्ठततं प्राधन्छन रूषख्तम्) 

(ध) धौपादिति। पमिरुखोम्नोऽदुकङ्छतां प्रा विकि शन्ण्छाम् 

निजायासभिन्रान् पपात् सवसा लष्देटितभूमागादापि लणनि्ः समृष्र् 

सध्याट्पि दिशः खन्णादैवि घमिमतम् घमिटपितं दन्तु भागो मीष्ः चटय्त 

सडमयति। 

(ग) दस्ििम् सर्दव्यामम् । प्नुक्षदेदद्याशतिः च्टष्टदेग्दशःय् 

` सश्चातः। षान भष्दानामनेक्ापफद्ददिमा। 

(२) साषादितेति। गर्स्पननिदन् | सादददितः पः म्कटः 
[व 4 
शके = मरिस्पट; निर्म चन्र पाडः विष्टो येन तषो श्नयद कर्दः 



„ दष्टं साहिव्यदपंणन् । 

पातर धत शाकुन्तले । 

तवाचि गीतिरागैण इारिणा प्रसभं तः । 

एष राजेव दुसन्तः सारक्ेणातिरंदसा”॥ (फ) 

रङ्गं प्रसादय मधर श्चोकेः काव्यार्थसू चकः । 
रूपकस्य कवेराख्यां | 
गोवादयपि स कौत्तयेत् | 

. टतुञ्च कञ्चित् प्रायेर 

भारतौ त्र्तिमाथितः ॥ २८४ ॥ 

स स्थापकः प्राधेरेति कवचिदतोरकौर्चनमपि। यथा 

्त्रावल्याम्। भारतौठत्तिस्तु । 

भारतौ संस्तप्रायो 
वाग्व्यापारो नराश्रयः ॥ २८५ ॥ 

प्राप्तः रावणवेधादिति भावः प्रकटः ससुञ््वलः निर्भणः शाणिति इत्यः चन्द्रहासः 

तदाम््यः रावणस भ्रनिविशेषः यैन तादृशः, चिश॒द्धा ससुक्वला कान्तिः नचखवा- 

टौनाम् भरन्यतर स्वस्य इति भावः यस तथोक्तः, तथा सम्भृतानि स्म्यक् पोषि- 

तानि विक्षासितानि ृत्यधः वन्ध॒जौवानि ठदाख्यपुष्पायि येन सः अन्ध्र 

सम्भृता: संरचिताः बन्धूनां विभौषणसुग्रौवारीनां जौवाः प्राणाः राच्तसेभ्यः एति 

भावः येन तथाभूतः, एषः शरत्समयः दशाखसिव -रावण्सिवे खग्र भषणं 

गादतमसं निविड्ान्धकारम् भन्यव तमोगुणाच्छत्र घनकालं मेघसमयं वर्षाकाल- - 

भित्यथः अन्यच भतिक्ृष्णवर्णीम् उत्खाय उन्मूल्य राम ष्व प्राप्त उपस्थितः । 

अच देषेय रामायणस्पप्रस्तुतष्ठत्तान्तः सृचितः। 

(फ) तवेति । हारिणा मनोषटरेय तव -गौतिरागेण सद्ीतरागेष 

तिरंदृसा अतिवेगेन सारद्वेणय एषः राजा दुष्मन्त इषद्रतः पालः भमि। 

अव दुप्नननेपध्यघारिषः पातख प्रवेयः सूचितः। । 



धष्टः परिच्छदः! २४२ 

संसतवद्लो वाकप्रघानो च्यापासे भारती । 

तस्याः [ व ] प्ररोचना वीधी 
तथा प्रहसनासुखे । 

अङ्गान्यवोन्युखौकारः 
प्रशंसातः प्ररोचना ॥ २८६ ॥ 

्रसुतामिनयेषु प्रशंसातः. य्ोनुगां प्रह्ुन्मुखी करणं प्ररो- 
पना। यथा रत्नावल्याम् । 

“रोहर्पो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके दारि च वत्सराजचरितं नाखं च दत्ता वयम्। 

वस्वेवौकमपौ द्ध वाल्लितफल्प्राप्तेः पदं किं पुन- 

मंद्वाग्योपचयादयं समुदितः सर्व गुणानां गणः” \ (म) 

वीथी प्रह मने वच्येते। 

नटौ विदूषको वापि पारिणारविक एव वा । 
सुतधारेण सहिताः संलापं यत कुवते ॥ 

9 ज ~ = 

(ब) तखछाष्ति। सम्पा; भारत्याः एततः। 

(भ) रीष प्ति। श्रौ; निपृपः मदद किः शान्टग्खटिना, 

एषा परिपत् सभापि गुष्प्राद्िपो गृष्णष्ट टदष्पराडतु दोषण्ष्र पष्टः, 

रथ्यम चरितं छोड लगति वारि मनोर्य्छ, दयप नाय्ये सनिगदनापार 

दाः निषुदटाद, इइ णम् अगति एर्कस्पि रप्तु दहिलादषट दान्त 

फएणम्य पटिः पटं स्याने, कि एनः स्टम्टमिति भावः, मम् सान्दम चपष्टाण् 

स्भ्ुप्रतेः सतोः चयं सव; गुहायां सविहनाय्यररूलादिष्पाषा्ष्दः गः 

समृषः मुदितः सम्यक् उटग एः) प्व कदिप्रणतीगां उरएणा सषाम 

सखुखोशूग्दष्पः प्योदना। 

(स) साष्ठपमा्गटौति। टो द्द्रिपषः ददि सददा परदः 



सादि्यदर्पणम् 1 

चिवैर्वाकः स्वकार्य्यौखयेः 
प्रसुतात्तेपिभिर्मिंथः 

अामुख' तत्त विज्ञेयं 

नामना प्रसावनापि सा॥ २८७ | [ म | 

सतंघारसटेशत्वात् सखापकोऽपि खंधार उच्यते। तस्य 

श्रतुचरः पारिपाश्विकः। तस्मात् किश्चिदूनो नटः। 

उहाल्यकः कधोदहातः 

प्रयोगातिशयस्तथा । 

प्रवत्तं कावलगिते 
पञ्च प्रस्तावनाभिद्ाः ॥ रघ्८॥ [य] 

पदानि तगतार्घानि , 

तदर्थगतये नराः। 

योजयन्ति पदैरन्यैः | 
स उद्वाल्यक उच्यते ॥ २८ ॥ [र| 

पार्वती नटवि्रेषः एते सूदधारेण सद्धिताः यव चितः मनोजः स्वकार्य्यान्. 

स्वकत्तग्यव्यापारात् ख्यः उद्भूतः प्रस्तुता चेपभिः प्रतदत्तसुल्ापयद्विः वाक्यैः 

भिः भन्ौन्यं संलापं कुर्वते तत् तु भ्रास्चुखः शिन्नेयं, सखा. नासर प्रस्तावनापि 

विज्नेयेति शेषः । । 
(य) प्रस्तावनामेदानाद उष्व्यकष्ति। स्यम्) 

(र) उदवात्यकमाद पदानीति। सगतार्थानि अवोधितार्थानि पदानि; 
तदयेगतथे तख भ्रवषोधिता्येख गतये बोधाय नराः भन्येः पदैः यत् यीनयति क 

ट्ात्यक उच्यते। शि 



-चषठः परिण्छेदः। २५१ 

यशा सुद्रारात्तसे सूचधारः। 

(करुरग्रदः स केतुन सम्युणंमग्डलमिदानोम् । 

श्रभिभवितुमिच्छ्ति वलात् इति” अनन्तरं नेपथ्य 

“राः क एष मयि जौोवति सति चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिष्छ- 
तति? । 

श्रत श्रन्याधवन्त्यपि पदानि द्दिसयाधगल्या श्रधम्तर 

सष्मय्यं पात्रप्रवेशणः (ल) 

सूवधारस्य वाक्य वा 

समादायार्थमस्य वा । 
भवेत् पाचप्रवेशघेत् 

कथोहातः स उच्यते ॥ २६० ॥ 
वाक्य यथा रन्नावन्याम्। ^हटोपादन्यस्मादपि'' त्वादि 

सूत्रधारेण पठिते! एवमेतत् कः सन्देहः! श्दौपादन्यस्मा- 
दपि” इत्यादि पठित्वा यैगन्धरायणस्य प्रवे्ः। वाक्यार्थं 

यधा वैखाम्। 

=^" ^~ ,~-~~~------- ----~----~~ -- ----*---~------------------~--~ 

(ष) पूर्षु पति। नरः पनिषटफलदतवेम निदुरः स्प ख उद्रः 

राष्रित्येः यथपि देत्यविद्रषषछ शिरोभाग राष्ट धपरो भानः सतेग्च्यतं तषापि 

चनद्रणाे शिराभायक्तावग्यकतत्ि ङतुष्प्दोऽवर रष्एसो दाच स्न् 

स्पदटम् ! सप स्न्पाददन्ति यदाप्मूरः पष; दाश्यो यस्प तष्योष्टः मङ्कु; मण्टप. 

केतुना सष वर्तमानः राप स्वयः सष्पूरमष्डषटं दशोटतपान्यमस्पषमन्टः 

चवन्ट्ः शन्दगुभम् ) प्त्यादौनि सभिरेतादप्रतिपादद्नन्धपि पटानि शटिष्दमः 

अभिमतस्य सद्य दितौयारेष्पन्य सगा सदान हिणोयादस् पदिपनटमं 

मासौदिति ददा ददः पनर ट्होदाये एद्रनध्य दशष्ठन्दान् षषः 

खन्द श्व्यदेः पारम दटद् दादर्नेपष्यमुदष्द परम शटि रषः) 



२५२. साहित्यदर्पणम् । 

^निर्वाणवैरददना; प्रशमादरीणां 

नन्दन्तु पार्डुतनयाः खद माघवेन । 

रक्तप्रसाधितभुवः त्ततविग्रद्याञ्च 

खस्था भवन्तु कुसराजसुताः सश्त्याः ॥ (व) 

इति खूत्रघारेण पठितस्य वाक्यस्यार्थं चहीत्वा नेपष्ये श्रा 
दुरात्मन्} दथा मङ्गलपाठटक ! कथं खस्था भवन्तु मयि 

जवति घात्तंराषटराः १ ततः खूत्रघारो निष्कान्तः। भौ मसेनस्य 
प्रवेशः । 

यदि प्रयोग एकस्थिन् प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते ! 

तेन पाचप्रवेशश्चेत् प्रयोगातिशयस्तदा २९१ [श] 

यथा कुन्दमालायाम् । “नेष्ये इत इतोऽवतरलार्य्या 1 

खतः। कोऽयं खलु श्रा्य्याद्वानेन सदह्ायकं मे सम्पादरवति। 
विलोक्य। कष्टमतिकसणं वत्तत” | 

(वे ) निर्वारेति। पार्तनयाः पावा; माधवेन छष्यन सद सररोणं 

भवरषठां प्रद्यसात् सुन्धिकरणे शतरुभावापगमात् भ्रन्यच युद्धं निधनात् निर्वाणः 

असितः वैरं विदध एव दद्टनः च्ररिः यैषां तघाभूताः सन्तः नन्दन्तु भानन्दमनु- 

भवन्तु । सत्याः सातुजौविनः कुरुरानसुताः इतराष्रएुव्राः दु्डोघनादयः, 

गतता भ्रतुरक्ता प्रसाधिता भलङ्तामूः एयिवौ वै; तादृशाः भ्रन्यत रक्तन खगवा- , 

सथिरे प्रघाधिता अलहा भूः यैः तधाभमूताः तथा चतः विनः विग्रहः 

कलः सुन्धिकरयादिति भावः येषां तादृशाः भन्यव चता; विना: विद्धाः 

श्यरौराणि यैषां युद्धप्रहारादिति सावः तधाभूताः सन्तः खस्था; सुखिनः भन्यते 

स्लर्गसखा; मवन्तं । 

(अ) प्रयोगातिश्यमादइ यदौति। यदि एकष्िन् प्रयो रनयः प्रयोगः ` 

श्रयुज्यते तेन॑ दितौयेन प्रयोगैण पात्रस्य नट प्रवेशः चेत् मवति तदा प्रयोगा 

विश्वो सवति। 
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शलद्धेश्वरम्य भवने सुचिरं स्विति 

समेण नोकपरिवादभवाङ्नेन । 

निर्वासितां जनपदाटपि गभरुर्वोः 
 मौतां वनाय परिकपंति लच््मणोऽवत्" { 

ग्र द्त्यप्रयोगाथं सखभार्य्यद्वानमिच्दता सदधरारेष 
“मोतं वनाय परिकपति लच्यणोऽयम्" उति सी तालष्छण्योः 
प्रवेगं सूचयित्वा निष्क्रान्तेन खप्रयोगमतिश्यान एद प्रयोगः 

प्रयोलितः (ष) । 

कालं प्र्तमागिल्य 

सूवध्रग यवर वर्णयेत् | 
तदाश्रयश्च पाचस्य 

प्रवेणस्तत् प्रवत्तं कम् ॥ २६२॥ [ स] 

यथा “त्रासादितेत्याद्धि। ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो 
रामः 

~~~ ----~- -- -~~-~--~-~-~~-~---~-~------- --~--~----- 

(प) खटे्रयति। शटेद्ररम्य रादद्स्य भदने मुथिरं दौपकामं दन्रम्म- 

सानित्ययेः स्पिता सतेति येषः पतिष्ये घीकानां रर्दादः दाषारोपपं तष्टान् 
भयं तेन भाकुषदः कातरसेम राके लनपदयात् टष्ान् रिषि रारि 

गर्भे गुर्द भारश्तीं मुरगममरान्नान्तामिनयः सतां रसखणः दमाय षने मन 

; 

मिन्ध; परिकपति साकपति। वदरन्तिलकः दसम्} सव दृदभ्दोरे सौरा. 

च्दटयोः प्रदंथमूचनस्पः पयोगः खप्रयामं नृन्ट्स्पम् सतिश्यानगः सटितमन् 

प्रयाजित द्षृद्धः | 

(ख ) कामिति 1 यवप्ठत्तम् उप्तं रण्टम् सःन मूरषर् दुद 

धारः रषूयेन् सत उन् यदि तटाश्रयः गदादिन्ट्यरः पादस गर्द परेः 

भर्ति ठतम् एदर्पक्म् ! 

\‰: 



२५४  साहिंयेद्रम् ॥ 

यतचरेकंव समावेशात् ` 
काव्धसन्यत् प्रसाध्यते | 
प्रयोगे खलु तज॒ज्ञेयं 

नाखराऽवल गितं बुघ: ॥ २८३२ ॥ [ इ | 

यथा शाङन्तजे खचो नरी प्रति “तवास्ि गौतिररीषे- 

त्यादि ! त॑तो रान्न: प्रवेशः । 

योज्यान्यव यथालाभं - 

वौथ्यङ्गानौतराणपिं ॥ २६४ ॥ [च] 

अत्र आमुखे उदात्यकावलगितयोरितराणि वीष्यद्ानिः 

वच्छमाखनि । नखकुटस्तु 1 

नेपथ्योक्त शृतं तव त्वाकाशवचनं तथा । 
 संमाशरित्यापि कत्त व्यमासुखं नाटकादिषु ॥ 

एषामासुखभे दानमेकं कञ्चित् प्रयोजयेत् । 
तेनार्थमथ पावं वा समाक्तिप्येव सूवध्ठक् ॥ 

प्रस्तावनान्ते निगं च्छत् 
ततो वस्तु प्रयोजयेत् ॥ २९५ ॥ [ क ] 

( इ ) यत्रेति । यव प्रयोगे एकव विषये समावेशात् सादश्योह्ावनात् 

न्यत् काय्यं पातप्रवेश्षपं प्रसाध्यते पच्यते तत् नात्ता वुधैः पर्छते; रवखगि 
तम् उखते । 

(च) योज्यानौति। चवं श्रासुखे .यघाखामं सथाखम्भवम् इतराडि 

प्यन्यानि यौनज्यानि प्रयोक्तव्यानि । भ्रन्यत् खरम् । 

(ङ ) नेपध्योक्तमिति । तद्र नाटकादिषु मतं नेपय्याक्तं नेपथ्यभाषितं ताद ' 
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वस्तवितिठत्तम् । 

दरदं पुनर्वस्तु वुधं दिविध परिकलद्यते । 

भराधिकारिकमेकं स्यात् प्रासद्धिकमधापररम् ॥ 

श्रधिकारः फे खाम्यम् 
अधिकारौ च तत्प्रभुः । 
तस्येतिहत्त' कविभिः 

आधिकारिकमुच्यते ॥ २९६ ॥ [ ख ] 

फले प्रधातफतते। यथा वालरामायणे रामचरितम्! 

श्रस्योपकारणार्धन्तु प्रासद्गिकमितीप्यते ॥२६७॥ [ग] 
श्रस्याधिकारिकेतिहत्तस्य उपकरणनिमित्त यश्चरितं तत् 

प्रासद्भिकम्। यथा सुग्रौवादिवरितम्। 

पताकास्ानकं योज्चं 
` सुविचाय्येह वस्तुनि ॥ २८८ ॥ [ घ ] 

ष्पाकषादमापिदं समाथिदापि स्ववं प्रादा कर्मन्यम् | एपाम् सष 

मेदानां चन्योक्तानां नखकुपतक्तानां वा रकं कडित् प्रयोश्नवेन् टिदभ्यात् । रब. 
ष् भूवधारः तेन सर्पम् ददा पात्रं मादिप प्रलादनाने निर्देत् रद्रादिति 
पेषः तव; अनन्तरं पम्तु प्तिदत्तं प्रदालदत् उपष्ापयेत्। 

(ख) ष्दमिति। षदं न्तु दुध. दिदिषं परिशच्ययते दिमल्य्ते, एषः दस्तु 

सादिकार्ष्म् सपर् प्रारद्िफं खात् । फर कादष्दप्रघानफर् साप्यं सरम 
त्वम् स्पिशारः तस्य स्वास्पस्दय पुर स्थिकारो | सथ्य सरिकार्ठः श्टिद्न ` 

दितिः दिष्स्मिः सापिष्टारिशम् खष्टते। 

(ग) ष्छेति।! दष्ट सारिका(िकंटिरचसतः छपष्प्दारेम् पश्र 

ममतु प्राठद्धिङ्म् पति ष्प्दै। 



२५६ । ` साहित्यदर्पणम् १ 

 इडनाखं। 

यतां चिन्तितेऽन्यस्मिन् 
 तललिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते , 

आगन्तुकेन भावेन 

पताकाख्ानकन्तु तत् ॥ २९९ ॥ [ ङ | 
तद्धेदानाद। 

1 
सहसे वार्थसम्पत्तिगंणवलयुपचारतः । 

पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम् ३०० [च] 

, , यंधाःरत्रावल्यां “वास्वदत्तेयम्” इति राजा यदा तत्कण्ड- 

पाशं मोचयति तदा तदु्तया “सगिरिकेयम्” इति प्रत्यभिन्नाय 

“कथं प्रिया मे सागरिका श्रलसमलमतिमातरम्” इत्यादि फल- 

रूपाधंसम्यत्तिः पूर्वापेत्तया उपचारातिशयात् (क) गुणवती 
उत्कटा । ` । 

(घ) पताङेति। इ वस्तुनि नाय्छद्पे इतिदत्ते सुतिचास्य सम्यक् विविच 

पताक्तास्ानकं योन्यं प्रयोक्तव्यम् । 

( ङः ) यत्रेति । यत भन्धछिन् भयं चिन्तिते त्चिद्धः तस्य भं लच. 

खानितः अन्यः भ्रयः भागन्तुेन अतर्कितेन भावेन खपेण प्रयुन्यते चैदिव्यध्या हां 

तेत् पताकासख्यानकम् । 

(च) खष्टसेति। उपचारतः भतकिंतभावोपनतलात् खषा गुणवती 

, परमप्रौतिकरौ भेसम्पत्तिः फललाभः प्रथमम् भ्राद्यं पताकाखानं परिकौ- 

तितम् । 

(क ) फलण्पायमभ्यत्तिः फलस्पय श्रयस्य खागरिकारूपम्य सम्पत्ति्लाभः। 

ए्पेचया वासवदत्तालाभापेचयां दव्यधेः उपचारातिश्रयात् भ्रतकितोपनत 

लातिथयात् । 



1, घष्टः परिच्छदः) क 1, 

वचः सातिणयद्धिष्टं 

नानवस्रक्षसाग्रचन् | 

पताकागछानकमिदं 

दितीवं परिकौर्तितम् ॥ ३०१ ॥ [ज] 
यथा वेण्यां खतः । 

“"रक्तप्रसाधितसुवः चत्विग्रद्ाय 

ससा मवन्तु कुरुराजसुताः सदत्याःः॥ 

प्रत्र रक्तादीनां रुधिर्णसीरायहेतुकक्नेपवभेन वीलार्घ- 
प्रतिपादनात् नेटमष्टलप्रतिपत्तौ सत्यां दितीयं पताका 

र्नम् । स्त) । 

अथीपक्तेपकं [ ज ] यत्त 
लौनं सविनयं भवेत् । 
द्विष्टप्रलुत्तरोपेतं 

ठतौयसिदमुच्यतै ॥ ३०२ ॥ 

(छल) व द्ति। सातिप्यम् स्तिमातं यदातद्दाद्विटः शाना नारा 

व्यो शन्धः रचना तत्समाग्रयं दशः नददमं ध्नम् षदं पनादान्ःमस्ः 

परिकौसितम्। 

(भः) ष्ठेति) दीक्नारयप्रतिपादनात् मोर्सेनफोषोपदता दुधिदिगन्ः 

सन्दभश यौनं तस्य धर्दः प्रयोन्नगं एषं ्तुदिपातनरूपं नष दःदणणनू 

-सथमात् मेगः मायकस्य युदिष्ठिर सद्रणपरतिप्रभो सद्लानुषामं | प्तन्यर- 

प्मस्य दुष्टाधनस्य मद्रे दिनि साग्नुन् मादन नेटमद्र्यपनिपस्गनतु 

पताकाप्टामतं सीोष्यन् | । 

(स) सपापिसपकमिति। भयेदय -शःपष् पवर्स्मने दरदन्ष्म् दतः 

स पम पदकित्ददरः। 



ग्य « साहित्यदर्पणम्) 

लीनमव्यक्तायं विटेन सम्बन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुेन 

प्रत्यु त्तरेणोपेतं सविनयं विश्ेषनिच्यप्राष्या सदतं सम्पद्यते 
यत् तत् ठतीयं पताकाखानम् ! यधा वैखा हितोयेऽद्े 1 

“कञ्चुको । देव ! भग्नं भग्नम् । राजा। केन ? कञ्चु। 
भौमेन । राजा। कस्य कञचु | भवतः। राजा। शराः] 
किं प्रलपसि १ कच्च। सभयं देव ! ननु ब्रवौमि भग्नं भौमेन 
भवतः। राजा धिक् ! हद्ापसद ! कोऽयमच्य ते व्यामोहः 

(ट) 1 कचु] देव! न व्यामोहः सत्येव । । 
भग्नं भौन्ेन भवतो मरता र्धक्षेतनम्। 

पातितं किद्धिणौजालबद्वक्रन्दमिव कितौ" ५ (ट) 

अत्र दुर्व्योघनोस्भङ्गरूपप्रस्तुतसंक्रान्तमर्थोपन्चेपणम् । 

दाघो वचनविन्यासः सुश्िष्टः काव्ययोजितः । 

प्रघानार्थान्तरापेच्ती. पताक्राश्चानकं परम् ३०३ [ड] 
यथा रलावल्याम् 1 , 

“उद्ामोत्तलिकां विपार्टुररचिं प्रारब्धजृम्भां चणा. 

(ट) ठडापसद ! व्डेषु अपसदः चलः तत्सस्वद्धौ। व्यासोहः पौड़ा 

रोग द्रति यावत् । 

(ट }-भग्रसिति। भौनेन भयानकेन सस्ता वायुना भग्र, ,खर्डितं भवतेः 

तव रघकेलनं रथव्वजः किडणौ न्ुदरचर्टिका तेषां नालं खनः तेत वदः 

लतः अक्रन्दः रौदनघ्वनि्देन तथाभूतमिव दितौ पातितम्-३# यवा कौऽपि 

श्तृणा चाहतः चितौ पतन् रोदिति तददितिमभावः। ., । 

(ड) दध द्ति। द्यः भ्रयेहयसद्ितः सुचिः सुसखन्डः ¡काव्य 

योलितः प्रयोजितः काव्यप्रयोगा् द्यैः उर्वत्ैव क।व्ययोजितस्य विद्यमानत्वेन 

काग्ययोनलितलविशेषषख निरधकलापत्तेरिति भावः प्रधानं यत् त्र्घान्तरम् 

पविगरेषः तत् भ्रपेच्ते दति तद्परैचौ ततपुचङ इत्यधेः प्ररं चतुध॑' पताका 

स्यानक्तम् । 



१ [+ + पष्टः परिच्छेटः। 

दायासं वसनो यतैरविरसैरातन्वतीमासनः। 
श्रद्योयानलतामिमां खसदनां नारौसिवान्चां भ्रुवं 
पश्यन् कोपविपाटन्तदयुतिसुखं देव्याः करिप्यादम्” ॥ 
प्रच भाव्यर्धः सूचितः (ट) एतानि चत्वारि पताका- 

स्यानकानि कचिन्मङ्गलाधं कविदमद्नलार्धसपि सर्वसन्धिषु 
भवन्ति! काव्यकर्तुरिच्छावशाद् भूयोऽपि भवन्ति। यत् 
पुनः केनचिदुक्त" सुखसन्धिमारभ्य सख्िचतुष्टवे क्रमेय भव- 

न्तोति" । तदन्ये न मन्यन्ते। एषामत्यन्तसुपादेयानाम- 

नियमेन (ण) सर्वत्रापि सवैपामपि भवितु युक्तत्वात् । 

यत् सखादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । 

विरु तत् परित्याज्यमन्यधा वा प्रकल्पयेत् 

॥ ३०४ ॥ [ त | 
"~~~ ---~-------- ----~ ~~ --------------~- ~+ ~~~ ~----~ --~ ~ ~~ ~ ~---~~ ~" 

(द) ख्ासेति | भ्रम् उटामम् छतृक्टे यधा तधा उदूयताः किकः 

फौरकाः वस्य्मासाम् अन्व छउट्।सा उतृरुटा उतृकषिका कान्ताधसमनृकग्टा 

यस्यासा, विपारडरा कसुमविकाखात् विशवेर पारुुवर्खा रुषि: कान्तिः या 

भधाभूताम् भन्यवर पिरदे पाण्डुकान्ति परारवनर्भां विखासोदताम् शन्धत 

लु चधालब्यमद्रः प्रारया जग्रा यचा तारभीं कामाभिलापम्दश्रलस{मिदम्, 

सवस्सैः घनैः उमनोद्यमै; वायाप्रषरेः अन्यत निःगासमद्टरभिः साफानः म्दन्द 

सायासं छान्तिम् धातन्वतीं प्रक्टयन्तीम् पमापदागिलताम् पवनेन भमः 

टना कासात्तास् चन्पाम् स्परां सारौ सदया पश्चन् पदमीङयम् दमः 

दाममद्ताया; सुखुभरुदं निदितं देन दिषष्टदा दिशरपरणा टुतिः यमः 

ताष्टमं फरिप्वामि, माप्यौ स्तौ भत्तोरर् स्रा प्रददल्योखयन्तः रषा नयतो 

भारः | ग्ादखपि्िटितं इषम् । स्व भाय प्यः 1 राष्टान माष 

टा साख्द्षा दाप ररिष्तोदावस्पद्रधानार्पालतरमिन्यपः ठनुरसलःमहटि 

योप्पस् | 

{प भूयोऽपि पमः पमस्पि सदि परगति पष: | एनदण्नः 
सदभःरम्याध्1 पश्र श गयुद्म् {दमं इन्द ५ स्षद्येमनगम्दादानमिदयेः भनियमेन विपमं इिदन्मः। 



३६० खादहित्यदर्षणम्। 

चरनुचितयितिहत्त' यथा रासस्य छद्मना बालिवघः ! तच 

उदात्तराघवे नोक्मेव । सुग्रौववीरचरिते तु बालो रमः 
वधार्थमागतो रासेण इत इत्यन्यथा छतः । 

अङ्घ्वट् शंनोया या वक्तव्येव च सम्मता । 
या च स्यात् वर्ष॑पव्धन्तं कथा दिनिदयादिजा ॥ 

ॐ © > 

अन्या च विस्तरा सुच्या सार्थोपक्तेपकेवधेः 
॥ २०५ ॥ [य| 

श्रद्धे अदश्नोया कथा युद्ादिकथा । 

वर्षादन्तु यद्सतु 
तत् सखादर्षादधोभवम् ॥ ३०६ ॥ [ट् | 

उतत हि सुनिना। 

“श्रङ्च्छदे काय्यं समासक्तं वर्षच्चितं वापि। 

तत् सवे कर्तव्य वर्षादरह्ं न तु कदाचित्” ” (ध) 

(त) यदिति। यत् वस्तु नायक्खवा रसख भनुचितं वा विरसः खात् 

तत् प्ररिव्याज्यं वा श्रन्यथा प्रक्ययेत् रचयेत् । 

(थ) श्रङ्ष्विति। या कथाश्रङ्षु श्रादशनौया निैधनौीया पक्तसिति 

शेषः। सातु सम्मता चेत् वक्तव्या कथया निर्वाह्य नतु काय्येत ति मावः, 

या कथा वष॑पद्यन्त' संवत्सरसा्येति भावः, सा दिनदयादिना दिवसदयादिभिः 

निर्वाद्या इव्यथः च्रन्या-या विक्षरा अतिवहला कथा सा वधैः पण्डितैः अर्थोप- 

चखेपतैः ्रधमूचकैः वाकः वच्छसारीर्विष्कम्मकादिभिरित्यधः सूच्या प्रकाद्या | 

(द) वर्षादिति। यत् वस्तु वर्षात् ऊ वत्सराधिकसम्पाययमित्यथेः तत् 

वर्णात् भ्र्ोभवं वर्षात् न्यूनकालेन तिर्वाद्यभिलयेः । 
( घ ) अ्ङ्च्छेद इति 1. ङ्ख टे ` अवखाने सति यत् काय मासृह्तं 

खा वयखच्धितं खंवत्सरक्ततसिचर्ैः तत् खव वर्पाष् उद" कदादित् नतुनैव 

च्ाय्येम् 1 



पष्टः परिच्छेदः । २६१ 

` एवच्च चतुदशवर्षव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराध- 
बधादयः कथां्ाः ते ते व्ंवर्पावेववदिनयुग्सादौनान्ेकतनेन 
सूचनीया न विर्दाः। 

दिनावसाने काव्यं थट् 

दिनेनेवोपपयते । 
अर्थोपक्ते पवीर्वाच्य- 
मङ्कच्छेदं विधाय तत् ॥ ३०७ ॥ [ न ] 

कै ते श्र्थोपच्चैपका इत्याकाद्कायामाद। 

अर्थोपत्तं पकाः पञ्च विष्कस्यकाप्रवेणकी' । 
चूलिकाद्धावतारोऽय स्यादङसुखमिल्पि ॥ [प] 

हत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्णकः। 
सक्चिदार्थ॑स्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्भिंतः॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पावाभ्यां सस्प्रयोजितः। 
शुः स्यात् सतु सद्लीरा नौचमध्यसकल्पितः 

॥ २०्८्॥ [फ] 

(न) दिनेति। यत् कायः" दिनेन उम्ददन दिद्ठेन छवष्टते सष्रतै 

तत् टरू्दम् पदविराम दिधायल्चा दिदाददखाने स्दापरपदेः ष्टम हः 

दाप्यः दयम् | 

(प) सर्घोप्देपकानाष ष्टि । सट लाष्धमः पद्दरङःः दपम्यय- 

वितारः परख विष्ठषसः, प्रवद, द्दिषा, सटादताषः, वदा इरद्म् 

(फ) दिस्स्प्माह स्सति। दतदितमादानाम् सटोदानय नदन 

सपाद्रानां निदः एवष स्डत पादौ परपर ददः पररः सरद 
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तत्र॒ शुही यथां। मालंतोमाघवे श्स॑शाने कपाल 

कुण्डला । सद्नर्णो वथा राभासिनन्दे चपणककापालिकौ। 

शरथे प्रषैशंकः। | 

प्रैशेकौऽनुटात्तोच्या 

नौचपारवप्रयोजितैः । 
अङ्दंयान्रविज्नेयंः 

शेषं विष्कम्भके यथां ॥ ३०९ ॥ [ ब ] . ` 
 श्रङकेयस्यान्तरिति प्रथमीाङ्घेऽस्य प्रतिषेधञ्च। यथा वेश्यम् 

श्रवा माद्धे रात्तसमिर्धुनम्। श्रथ चूलिका । 

अन्तजवनिकीसंशयैः 
सूचनार्थस्य चूलिका ॥ ३१० ॥ [ म | 

थथा वौरचरिंते चतुधाङ्गस्यादौ । न्नेपथ्येभोमो वैमा 

निकः! प्रवत्तन्तं रङ्गमङ्गलानि” इत्यादि “रामेण परशुरामो 
जितः” इति नेपथ्ये पातः सूचितम् । श्रथ श्रह्गावतारः। 

धः कधाविभागः ख विष्कश्मः।. सतुं सध्येन मध्यविधेन एकेन पाते वां 

सष्यमाभ्यां पावाध्यां संप्रयोलितः चैत् मवति, सख शदः खात् । नौचमध्य- 

साभ्यां कसितञेत् सद्धं; विमिय्ः। 
(व) प्रवेशकामाह प्रवेधकं शति । नीचपावप्रयोनितः श्रनुदात्तया 

प्राज्ञतया उश्चा भाषया रचितः कधाविभागः प्रषेशकः, सतु भ्रङ्योद॑यान्तः 

छभयाङमध्ये इव्यधै; विज्धेवः, शेषं संदेपोक्तादि विष्कश्मके घा विष्ठम्मकवत् 

स्ंयसिति ओषः । 

(भ) चूचिकामा् भनरिति। लवनिका तिरछ्रस्पि तखाः अन्तःखैः 

जनेः या भख कायखवूवनासा वूखिका । 



पठः परिश्छटः। २६३ 

श्रड्नन्ते सूचितः पावै 
स्तदटुःस्याविभागतः | 

यताद्लेऽवतरवेषो- 

ऽद्ावतार इति स्मतः ॥ ३११ ॥ [म 

यधाभिन्नाने पञ्चमाद्धं पात्रैः खवितः पष्टाङ्स्तददस्याङ्- 

विधे इवावतीशंः। श्रघाद्रमुखम् । 

यच स्यादङ्क एकस्मि- 

ङ्गानां सुचनाऽखिला। 

तदद्ःमुखसमिव्याह्- 

वीजार्थख्यापकञ्च तत् ॥ २१२ ॥ [ य | 
यथा मालतीमाध्षै। प्रधमादगदौ कामन्दक्ववनोकिते 

` भूरिदसुप्रश्तौनां भाविभूसिकानां परिलतिप्तकथाप्रवन्धस्य च 
(र) प्रसह्ात् सत्रिवेशं सुचितवत्यौ । 

अद्नन्तपावैर्बाइ्नखं 
किन्नाङ्कस्यार्थसुवनात् ॥ २१३२ ॥ [ ल ] 

न~ -------~----~-----~ 

(म) भद्ादतारमारह भट्ान्तं प्ति। प्ट भन्ते बएाने तदर्थ 

आअदिमामतः अपिन्त्ट्न पैः सखिः यत्त य श्यः शन्ययपेतन् श्टः श्य. 

त्ति एपः अङ्गावतार प्ति छतः इदितः 

(य) 'धस्ठएमाप् यतति! यव एष्यन् भट स्छिष्ठानां उष्यम् 

खटामाम् पसि समप्तापूद्ना स्यात् वत् पट्टः भोटाप्य मूशोमृत 

रिषयस्छ प्याप्क पदक्य दव्याषः। । 

(र) भादिमूमिकाना मदिष्पदरेपपशाहिनाम्। परिदरः रत्र: 

उषसः रर) । 
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श्रड्ान्तपातैरह्ान्ते प्रविष्टैः वावेैः। यधा वौरचरितै 
दितौयाङ्ान्ते!. “प्रविष्य सुमन्तरः। भगवन्तौ वशिष्टविश्वा- 

मितौ भवतः सभागवानाद्वयतः। इतरे। क्र भगवन्तौ । 
मुमन्तः। मह्ाराजदशरथस्यान्तिके। इतरे। तत्तत्रैव 

गच्छामः इत्यङ्परिसमापतौ “ततः प्रविशन्दुपविष्टा विष्ट- 

विश्वामित्रपरश्रामाः” इत्यत पूवीङ्गान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त- 

पात्रेण शतानन्दजनककधाविच्छंदे उत्तराङ्ःसुखस्चना- 

दद्धास्यमिति। एतच्च ध्वनिकमतानुसारेणोक्तम्। च्रन्येतु 
“््ावतारेरौव इदं गतार्थम्” (व) इत्याहः । 

अपेचितं परिलखज्य नौरसं घस्, विस्तरम् । 
यदा सन्दशंयेच्छेषमासुखानन्तर' तदा ॥ 
कार्यौ विष्कम्भको नाय्य खासुखाल्तिप्तपाचकः 

॥ २१४ ॥ | श | . 

यथा रन्नावख्याम् 1 यौगन्धरायणप्रयोजितः। 

यदा तु सरसं वस्त मूलादेव प्रवन्त ते | 
्रादाषैव तदाङ्ः स्यादासुखाक्ं पसंश्रयः 

॥ २१५ ॥ [ ष | 

(ख) ब्रडान्तेति। अङ्ान्ते प्रदिः पातैः नटैः दित्रख 'हदं प्राषख 
प्रयसख सूचनात् वा अ्रङ्स्यम् ्रङ्प्खम्। 

( व ) गताः कछतायेम् । 

(श्र) षपेदितमिति। नौरसं विक्तरं वस्तु पररिव्यन्य शेषम् भपेचितं 

यदा खन्द्थयेत् तदा नाय्य श्रासुखानन्तरम् भासुखात् प्रल्ावनायाः श्रनन्तरम् 

पाप्चदेन श्राचिप्तम् भाकलट' पावें यम्य तारथ्ः विष्कम्भकः काय्यः। 

(प्र) यदैति। यदातु मूलादेव मूलमारभ्यैव सरसं वस्तु प्रवर्तते तदा 

मादौ एव भामुखम् भपेदते इति तथोक्तः संयो यस्य तवाभूतः अडः स्यत्! ` 



पष्ठः ५रि च्छदः, २९६५. 

† यथा शाङ्ृन्तते । 

विष्कम्भकादारपिनो 

यघो वाच्योऽधिकारिणः 

अन्योन्येन तिरोघानं 

न कुव्यद्रसवस्तुनोः ॥ २१६ ॥ [ स | 

रसः ख्द्नाररदिः। यदुक्क ध्दनिकेन। 

“न्न् चःतिर्सतो वस्तु दुरं विचित्रतां नयेत्! 

रसं वान तिरोदध्याट् बस्त्ललडइरलचरैः } ए८{त। (ह) 

वौलं विन्दुः पताका च | 
प्रकरी काव्धमेव च। 

अर्धं प्रक्तयः पञ्च 7 
` ज्ञात्वा योज्या यधाविधि ॥ ३२२७ ॥ [च] 

प्र्यप्रक्रतयः प्रयोजनसिदिहेतवः। तत्र वौजम् । 

„ -+न-.~~~ --~~-~------------~----- ~ - ~ ---~---------~--~-------~----~ 

(स) पिष्कष्पकासैरिति। विष्छखकादैरपि सपिकारिषरः प्रदानस्य एषः 

म वाच्यः, तचा रसद वम्तुनः एतिहत्तम्य भनतोन्यग परस्परेद्न्यधः तिरोधानम् 

फुर््यात् स्ठे परतिषएटतयोगः पतिषएतते स्णयीगः यपास्ात् तथा स्वदितं मेती; 

परस्परं विष्फेदः फास एति न्नादः। 

(च) नेति। सतिर्खतः र्सष्टातिरेर्खन्वः दम्दु द्विषते द्रम् शश्दः 

दिच्छिद्रतां दिष्ठ्द् नव नरेषु मेद पापमेव, सदा दष्टुमः सण्टरार्रचरे; सषु. 

तिप्त रिश्च च्छं न तिरोदध्यात् द विष्डेटं यमदर्ददन्दरदेः। 

(र) सौहनिति।) स्टेप्य प्ठील्लगष्ट प्टनपः टिदरहबः एए) 

यधा--षोज्, रिन्टुः, पाका, प्रको, तषा ङादम् । -एदा शाता उषास 

दिदिममतिकरम्य पोस्ाः प्पशण्या षदः | 

२३ 
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अल्यमांव' समुदिषटं 
बहधा यद् विसर्पति । 
फलस्य प्रथमो चतु- 

वौजं तदमिधौयते ॥ ३२८ ॥ [ कः] 
यथा रत्नावल्यां वल्छराजस्य रन्रावलीप्रािहैतुर्देवानुकूखयः 

लालितो वौगन्धरायणव्यापारः। यथा वा वेष्यां दौप्टौ- 
केशसंयसन्डेतुमीं मसषेनक्तोघोपचितो युधिष्ठिरोरादः (ख) । 

अवान्तराथंतिच्छेदे . 
बिन्दु सच्छेदकारणम् ॥ २१९ ॥ [ गं | 

` यथा रतरावल्यामनद्पूजापरिखमापौ कथा्विच्छेदे सति 
उदयनस्येन्टोरिवोदौच्यते इति सागरिका चुल्ला सहषेम् 
"कधं एसो सो उदअ्रणणरि दा" इत्यादिरवान्तराघद्ेतुः (घ) 

व्यापि प्रासङ्किकं ठत्त 

: प्रताकेल्यभिधीयते ॥ ३२० ॥ (ङः) 

(क) वीनमाईइ भअत्यसाव्रसिति। युत् भस्पसातरं यत्किदित् ` समुदि 

सत् बहधा विखपेति विसारं -रच्छति तत् फलस्य प्रथमो इईतुः कारपं वौजम् 

अभिधीयते कष्यते 
(ख) रावलौपागिेतुरिति स्नावलीप्राधिरव फलं वोध्यम् द्रौपदी. 

देश्सयुमनदतु वेष्णौस्ंडारनाटकुस्य एलं दरौ पयाः केश्संय॒मनं वोध्यम् । 

(म) विन्दुमाद भवान्तरेति। भृवान्तस्ख सहावाकवष्पुखन्दर्भकटेशस 

विच्छद समापौ भच्छेदस्य भविरासस्य कार्यं विन्दुः । 
(च) उदाहरति यथेति। कामपूनादपख सन्द्भकटेशसख समापौ एष 

स्र उटयननरेन््र श्वयनेन सागरिकाया वद्छरानं प्रति भ्रनुरागख भ्रदिरामः। 

(ङ) पताकामादह व्यापौति। व्यापि व्यापकं निर्वहवपव्यन्तखायौलकवः 

प्रापद्भिकं प्रखक्ततः भागतं वृत्त चरितं प्रताकृा दति भसिधौयते। ` 
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यथा रामचरिते भुग्रीवारेवेश्ां भीमाः शाकुन्तसे 

विदूषकस्य चरितम् । 

, पताका नायकस्य स्या- 
च्च खकौयफलान्तरम् ! 
रभे सन्धी विमपे वा 
निर्वा्िस्तस्य जायते ५२२९१॥ [च] 

यधा शुश्रीवादैर्गाज्यप्राष्यादिः। यत्त सुनिनोक्नम् । 

"“प्रागभीदाषिमर्पाट् वा पताका विनिवर्तते" इति ॥ (छ) 

तव ^“पताकेति पताका नायकफलं निवेहशपथन्तमपि 

पताकाथाः प्रहत्तिदर्शनास्? शति व्याख्यातमभिनषगुप्तपादेः। 

प्रासद्धिकं प्रदेशसध' चरितं प्रकरी मता ॥ ३२२२ ॥ 
यधा कुलपत्यद्धे रावणस्य जटायुमेवाटः। 

प्रकर नायकस्य स्यात्न खकौयं फलान्तरम् । [ज] 

(च) पताह्ठेति। पताका नाकम मकोयफटानेर › निन्यम् 

{इरेषोपरोगिगोव्यदेः नष्टात् गभंदा दिम स्म्रौ सष्ठ पाग निर्दह: 

सादते 1 

(क) चागमादिति। जागरम् रर्मवन्विपदनम् साटिमर्ात् {इम 

न्विदध्यमदः पताका दिगिवर्दते 1 भद्र एताकाद्नष्देग पाशाद न्म्; 

{च ) प्रडतोसाहप(प्द्िदलिहि। पएमहिर पगद्दः पारं प्टेगन्यम् 

रथटषन्यापिषर्ति पश्र गदा! सातु गादरष्ट दषोदं रशानर प्व 

{श्रेः भ ष्टात् | 
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 अपेच्तितन्तुं यत्साध्यमारम्मो यतिवंखनः ॥ ̀ 
समापनन्तु यच्िद्धा तत्काय्यमिति संम्मतम् 

। २२३ ॥ (| 

यथा रामचरिते रावरवधः। : ` 

अवस्थाः पद्ध काय्यं 

प्रारव्धदय फलांयिभिः 1 

`अरमभयलप्राप्राश- 

तव्र।. 

 भवेदारम्म ओत्सुच्छ 
यन्मख्यफलसिद्ये ॥३२५॥ [ट] 

यथा रन्नावल्याम्। रल्नावस्यन्तःयुरनिवेशाथं यौगन्ध- ` 

-राथंणस्य ` श्रौत्सक्यम्। ` एवं "` नायकनायिकादौनषमणि . 

श्रीत्सुक्यमाकरेषु बोदव्यम् (ठ )) 

(म) कार्यमाह श्रपेदितमिति। यत् साध्यं साघनौयम् भपेचितम् 

श्ाकाद्धितं, यत्रिवन्धनः. यदर्थः चार्म; उदोगः, . तधा यस्य सिद्ध किव. 

सुसापनं सामग्रीसमवघानं तत् काथ्यनिति सम्प्रतम् ५. 

(अ) कायस भवस्यामेदटानाद्ध भवस्छा इति फलार्थिभिः फललाभा 

भिलाषिभिः प्रारयस्य कारस्य पञ्च श्रवस्याः--भारस्मः, यनः, मप्तयाश्ा, .निय 

ठाः, तथा फलागम इति । द: 

(ट ) भारष्भमादह भवेदिति. मुख्यस्य प्रधानख - फखयय - सिद्धे यत् 

शीत्सुक्यं ख भरारम्भ; भवेत् । 9: 

। (ठ) उ्दाष्रति यथेति) भत्र रव्रावौखाभ एव ुख्य फलं बोध्यम् । 
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प्रयव्स्त॒ फलावाप्तौ 
व्यापारोऽतिलरान्वितः ॥ ३२६ ॥ [ड] 

यथा रञ्जावन्याम्। “तदवि ग् श्रि श्रखो टंमणो- 

` जाश्रोत्ति जधा तघां ्रालिदिश्र जधारुमीदिदं करडस्पं” (ट) 

त्यादिना प्रतिपादितो स्नावल्यादिचन्तेखनादिवत्सराल- 
सङ्गमोपायः। यथा च रामचरिते ससुद्रवन्धनादिः, 

उपायापायश्नभ्यां 

प्राप्प्ाज्ना प्रा्धिसम्भवः ॥३२७॥ [या] 

यथा रन्नावखां ठतीधेऽङह 4 देशपरिवत्तनाभिसरणाटेः 

सङकमोपायादासवदत्तालत्तणापायगड्यर द श्रनिर्दारिस- 

कान्तसङ्मरूपफलप्रासिः प्रत्याशा (त)! पवमन्यद । 

अपायाभावतः प्रा्धि- 

निंयतापिस्तु निश्चिता ॥स्२८॥ [घ] 

'प्रपायाभावान्रिरारितैकान्तफनतप्रासिर्नियतासिः।1 यथा 

--------- ~ -------~- ~~~ - ~~ --~--- ~-~--- ~ 

(ख) यसा प्यथ र्ति! दषन्य ्दानफमस्य सदा प्यम् 

च्वतित्वशान्वितः व्यापारः चटा प्रयः) 

(र) छदाष्रति यपेति। तदसति तापि नाप्यन्य दममोषादयः 

ति यदा तदा पाप्य दपाममौष्ितं र्रि्प्िमीति संखूमम्) 

(घ) प्राप्याधामाडइ उपादि | इदायापाय्थटुाथान् ददा सपाशः 

{िष्रस्य शदाखताप्दा प्रा्ी णषटलेति सादः पवः सषाश्मा पत्या । 

{त ) उदाद्रतियदति। शम्) 

(च) {निरवािमा स्पादेति 1 सषास [स्तम स्माददः सप्रम्यय 

निरिति हिः मणसामः निर्ठाः। 



-२७०  -साहि्यदर्पणम्। 

` ` रत्नावल्याम् ! “राजा देवौप्रसादनं वयक्ता नान्यमव्रोपाय 
पश्यामि" इति । टेवौलक्तणापायस्य प्रषाटनेन निवारणवरि- 

; यतणलंप्रात्नि; संचिता (द)। 

सावश्या फलयोगः स्याद् 

यः समग्रफलोदयः ॥ ३२९ ॥ [ध] 
यधा रतरोवल्यां रतरावलीलाभशक्रव्तिंल्लंचणपफलान्तर- ` | 

नाभसदहितः (न) } एवमन्यत्र । ̀` । 

यथासं स्यमवस्याभिराभिर्यो गात् तु पञ्चभिः। 
पञ्चघं वेतिहत्तद्य भागाः सख्युः पञ्च समयः।३३०॥[प] 

तल्लकत्तणमांद 1 । । 

अन्तरेकाथ सम्बन्धः .. 

सम्धिरेकान्वये सति ॥ २३१ ॥ [फ] 

(द) उदादरति यथेति। स्पटम्। 

(ध) फलागममादह रेति। यः समग्र सकस फलस उदयः, रा 

अवस्था फलयोगः फलागमः खात् । . 

(न) उदाहरति यथेति । सख्यम् । 

(प) यथेति। भरामि; पच्भिः ब्रवखानिः श्रारभ्मप्रश्तििरि्धः यथा- 

संख यीगात् इतित्रत्तख सन्द्भवम्तुनः पधा एव पञ्चप्रकारा एव भागाः पद्ध 

मन्पयः स्यः । भत्र आारम्भयोगिनौ अवसा मुखसन्धिः, यत्योगिनी अवसा प्रति 

स॒खसन्धिः, प्रत्यान्चायोगिनौ अवस्था गर्भसन्धिः, नियताप्तियीगिनी अवद्या विम 

सिः, फलागमयोगिनौ अस्या उपरेदतिसखिरिति वोध्यम् । 

(फ) सन्धिमाद् धन्तरेकाधसस्छन् इति। एक एव ्रन्वयः प्रयोजनं 

तस्मिन् सति चन्तरा मध्ये एकाधसम्बः एकेन श्रपरेरेव्यधः भर्थेन सस्य 
संयोगः सनिः! 
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एकेन प्रयोजनेनान्बितानां कवांश्ानामवान्तरेकप्रयोजन- 
 सस्वन्धः संभ्िः। तद्ध दानाहइ]। + 

` सुख प्रतिमुख" गभो विमष उप्रसंहतिः। 

दति पञ्चाश भेदाः ख्यः क्रमाद्लचण मुच्यते ॥ 

२२२ ॥ [ब] 

यथो भं लक्तणमार। 

यच बीजसमसुत्पत्तिर्नानार्धरससम्भवा । 
प्रारनेण समायुक्ता तन्म्.खं परिकौर्चितम् ॥ 

। २३२२ ॥ [भ] 

यधा रत्नावल्यां प्रथमेऽङ (म) । 

फलप्रधानोपायस्य मुखससि निवेशिनः । 

लच्यालच् इवोह्धेटो यव प्रतिमुखच्च तत् ॥ 
२२४ ॥ [य| 

(य) प्खसिति। स्पटम्। 

(भ) सुखसन्धिमाह यतेति) यव श्रे नाना भर्थाः रखा: शद्रारादयद 
तपा. सणवः, त ताटभो प्रारममे प्रलट्यवेन समायुक्ता वौनसय सन्दर्भमूल- 

सारणस्य सप्ठत्पसिः स्ह्नः, तत् सख सृखशरुचिरि धेः परिकीर्तितम् । 

(मे) उटाररति येति! श्व र्वादलौवच्छरालयीरनुरागस्पस्व 

वीक्तस्य उत्पत्तिः 1 ` 

(य) प्रतिह्ठुसन्िमाह फलेति! यच सुणसयिनिवैभिनः सखख्न्धै 
स्धितस्य फलप्रधानीपादख फलय प्रषानफदटस यः एरधानम् छपायः त दौम- 
र्षयः टच्यारच्य एद दूषय ध्व उद्भेदः प्रकाम, तत् प्रतिदहखे पएचि- 

¦ अएरमिष्विर्दः) 

1 



५ ` साहित्यदपेणम्। 

खा रत्नावल्यां दितोयेऽद्धे वत्सराजसागरिकासंमागम- 

छेतोरतुरागवौजस्य प्रथमाङ्ोपचिप्स्य ुसद्ताविदूषकाभ्यां 
क्ञायमानतया किचचिरलच्छस्य वासवदत्तया चित्रफ़लकडत्ता- 
न्तेन किच्चिदुन्नौयमानेऽस्य उदं शरूप उदक दः (र) । 

फलप्रधानोपायस्य प्रागुह्िन्नस् किञ्चनं । 
गभो यत्र ससूद्गेदो कसन्वेषणवान् हः 

| ॥ २२५ ॥ [ल | 

फलस्य गभीकर णाद्वर्भः (व) । यथा रत्नावल्यां दितीयेऽदध 
सुसङ्ता । “सहि ! श्रदक्विणा दाणिसितुमंजा एवं भटिण 

व्येण गदहिदावि कोवं ण सुश्च सि? (१) इत्यादौ समुद्ग दः। 

घ॒नर्वासवदत्ताप्रवैशे सः! ठतौयेऽङ्धे “तदार्तान्वं पणाय 
गतः कथच्चिरयत्ति वसन्तकः” इत्यन्वं षणम्! “विदू । हौ 

` द्टीभो! कोसस्बौरव्नलम्भ यावि ण तादिसो पिश्रवश्रस्सस्स 
परितोसो-जादिसो मम सच्रासादो पि्रवश्रणं सुणिग्र भवि- 

स्सदि” (२) दइत्वादौ उद्गदः। पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यमि- 

(१) खि दधिष ददानौमसि ते यदैवं भं इरन ग्टहौतापि कोपन 

खचखोति सं०। 0 

(२) ष्टौ दीति। कौशाम्नीरान्यलासेनापि म॒ साटशः परियवयद्सख 

सरितोषौ यादशी मम सराश्चात् प्रियवचनं यला मविष्यतौति से°। । 

(र) उदारति यधेति । खागरिकावनत्सरानखमागमः प्रधानफलम् 

(ल) गर्भखखिमाडह फलेति । यव फलस्य प्रधानख यः प्रधानम् उपायः 

त्ख प्राक् पूवम् उद्भित्र् उद्भेदं तख किचिल्रच्यतया प्रकाशितस्य वौन- 

स्येति मावः सुः प्रनः पनः .ाखान्वेषणवान्, क्वचित् तिरोभाववान्, कचिहा 

श्यवखन्धानवान् ससुद्मेदः सम्यक् प्रकाथः गभ॑: गभ॑सन्धिरिल्ययेः । । 
(व ) गर्भौकरणात् श्रन्र्गतकरणादिययेः । । 
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भ्रानात् छासः। पुनः ागरिकायाः संङ्धेतस्यानगमने. 

श्रन्वे वशम् 1 युनर्ख॑तापाणकरणे उद्गटः (श) । अ्रथ-विसषः। 

यंव मुख्यफलोपाय उिन्नो गर्भतोऽधिकः। 

शापाद; सान्तरायश्च स विमष इति स्मतः॥ 

२२६ ॥ [ घ | 
यथा शकुन्तले चतुर्धाह्ादौ । ̀ “श्रतुखंया 1 पिश्र॑वदे ! . 

जद्वि-गान्धव्वंण विवाडेन णिचित्तकद्धाणा -पियसद्ी सड 

तला तधानि. च्रणुरूग्रमत्तिभादणो सम्बत्तत्ति रिव्व्दं मे 

दिश्र्न" (३) श्त्यत श्रारभ्य सप्तमाद्धो पन्निप्तात् प्रागधस्खयः 

(स) शकुन्तलाविस्मरणरूपविघ्रासिङ्ितः। श्रध नवडहणम् 1, 

वौजवन्तो सुखालयर्था विप्रकीर्णा यघायघम् । 

एकाथंसुपनीयन्ते यच निर्वहणं हि तत् ॥ 

२२७ । [ ह | 

{१) पिश्र॑वरे द्रति) प्रियंवद यदपि गा्धवेण विवाहेन निर्टत्तकल्याणाः 

प्रियसखी अकुन्ला तथापि भनुरुप्रभत््भागिनौ संहत्तेति निहते मे टय 

भिति सं०। 

------------- 

{ए ) उदाष्रति येति) ख्यन् 

( ष) विमप॑सन्धिभाषह यवेति। यव रसुखयफदखख प्रदानफलदय उपायः 

` रभसः गर्भषन्धिमपेस्य श्स्यधः उट्भिच्ः प्रकान्तः शापाद -अल्मिखम्पातप्रसतिभिः 

सायाश्नम्देन भयादिग्रहणं सन्तरायः विप्रस विमर्पद्रति चृत: कितः । 

(ख) उदाहरति येति) सप्रभास्लोपटिष्ठात् -उत्तमार् उपरदिप्म् टप 

संतं त्मन्, भ।दे क्प्तचयः। भपसखयः फलसुसुदायः 

(६) नि्षष्एखन्धिमा वौनेति । यत्र यथायं वथाप्रदेयं विप्रकोरः 
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 यथाव्ष्याम्। “कश्ुकौो । ( उपटत्य सहर्षम् ) मशा- 
राज! वैसे। श्रयं खलु भौोमसेनो दुर्ध्योधनच्ततनारुणौ. 
कतस्वशरौरो दुलंष्यव्यक्तिः” इत्यादिना द्रौपदौकेणसंयमनादि- | 
सुखसम्थादिवौजानां निलनिजब्थानोपचिततानाभेकाथेयो- 
-जनेम्। यथा वा शाकुन्तलं -सपमाष्ं शकुन्तलाभित्ताना- 

दुत्तरोऽधैराशिः ( त्त) | एषामङ्गान्याद । 

उप्तेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् । 

युक्तिः प्रािः समाधानं विधानं परिभावना । 
उदः करं मेद एतान्यङ्गानि वै मुखे ॥ 

३२८॥ [क]. ` 
यथोषटेशं लक्षणमाह । 

काव्यार्थस्य समुत्यत्ति- 
रुपरचेप इति स्मतः ॥ ३३९ ॥ [ख] 

काव्यायं इतिहत्तलक्तणप्रस्तुताभिषैयः। यथा बां 

भोमः। 

॥॥ 

विनिक्ैधिताः बौजवन्तः भूखकारकसमन्विताः सुखायर्घाः प्डसन्िप्र्तिरुपा 

अर्धाः कादयाकि एकापम् रकप्रघोजनम् छपनीयन्ते प्राप्यते तत् हि निर्वप 

निदहश्सन्पिरपसेहार श्लयधैः। 

(च) श्टाषहरति येति । दुर्छच्यन्यक्तिः दुर्चच्या दुःखेन लचषौया 

` व्यक्तिः प्रकायः यख तादयः स एवायमिति निश्ेतुमघक्य श्वय्थः। अङ्न्तला- 

विन्नागात् अकुनक्षेयम् ति प्रत्यसित्तानात् उत्तरः भनन्तरोक्त , त्यर्थः अधराः 

कार्यसस्रुदायः। ५ 

(क) सुखसन्धरद्ान्याह खपचेप्रष्ति। खरम् । 

( ख) टपरेपमाहइ काव्येति! . कान्याधसय सन्दर्भप्रतिपायख -स्ठवरिः ` 
खंचेपेष उत्देपश्म् उल्यापनमिव्यधः रपे धति अतः । 



षष्ठः परिच्छदः, २७१ 

“लाश्तारटष्टानलविषान्रसभाप्रवैष्ैः 

प्राये वित्तनिचयेषु चनः प्रष्त्य। 

, आ्रारछव्य पारड़ववध.यरिधानरकशान् 

सुखा भवन्ति सयि जोवति धातर्रा» ४ (ग) 

समुत्पन्नाथं बाद्ल्यं | 
न्नेयः परिकरः पुनः ॥ २४० ॥ [घ] 

यधा ततैव । 

(प्रह यद्ैरं मम खलु शिशोरेव कुरुधि- 

न ततार्य्यी ₹तु्नं भवति किरीटी न च युवाम्] 
जराससखश्योरःखलमिव विरूट्" पुनरपि 

क्रुधा भौमः सख्धिं विघटयति युयं घटयत” + (ङ) 

(ग) दाद्रति खाचैति। धात्तेराष्ाः ध्रतराष्सुताः दुर्योधनादयः 
खाश्चरःहानलविषाप्रसभाप्रवेभैः लादागटहानरेन विघाव्रप्रयोगैण सभायां दूत 

क्डाधम् घाप्रानेन प्यः प्राखेषु वित्तनिचयेषु धनरुघचदायेषु च नः भखान् 

प्रहत्य प्रचमहितौयान्यां हाच्याप्रपायाभ्यां प्राणनिषनाधं चेटयिता रतौयेनोपायेन 

धनानि इता श्यः, पनश् ठतोयेन पाण्वानां या वधू पाडाखौ तखाः 

परिषानं वतं कणां भाह्य मयि नौवति सुखा सवन्ति? बादटूदविक्रदिते 
इत्तम्। भद्र द्रोपदौकेखंयसनष्पय काष्याधेख उपुखापनम् | 

(च) परिकरमाष खद्टव्यद्रति। सदचुत्द्र सस्रुलितख श्य काव्या 
च्य ाहत्यं पि्तारः पदननिल्यधैः परिकरः सयः। 

(ङः) उदाष्रति प्ररडमिति। कुरनिः धाष्राषटरिव्यवः अशोरव समे ` 

यत् षर् विपः प्रह डलु तवष्रे भायः गुरद्वात् साननीयः युषिषठिरःन् 

देतु: न-कारप, स्रौटौ सनुमयन दतु, युवामपि नङ्खखष्टेवावपोन्य्धः न् 

` च्व ष्तिशेयः। भष्सेव विरषकारपं कुष्णामिति सावः! रष्मात् भौमः 

कधा कोपेन जरासन्धश्च उरसखछमिद दिष्ट रिर्देद निदितं खन्ध विघटयति 

लिनकि, यूयं एनः पट्यते योय । भवद्भिः हतमपि रनम भेक्छामी- 



२७६. सादित्यद्णम्+ः 

त्चिष्पत्तिः परिन्यासः ॥ २४१ ॥ [च] 

यथा तत्तव । 

“चच्चदुमुजस्रमितचर्डगदाभिघात- -. 

संचणितोरुयुगलस्य. सुयोधनस्य । 

स्यानावनदघनशोणितशोणपाणि- 

.रुत्तसयिध्यति कचांस्तव टेवि ! भौमः ॥ (क) 

श्रत्र उपकच्तेणो नाम इतिहत्तलत्तणस्य काव्याभिघेयस्य 

संक्तेपेणोपकेपणमातम् । ` पंरिकरस्तस्यै व ` वहुलौ करणम् । 
यरिन्यासस्ततोऽपि (ज) निश्चयापत्तिरूपतया प्ररितो हदये 

न्यसनमित्येषां मेदः.1, एतानि. च शअ्रह्ानि उकैनैव पौव. 

घर्ययेख भवन्तिः। -अ्ङ्ान्वसणि तु अन्यथापि ।: 

स्य; । सन्षिक्ररणाद्सुयतय रान्तः -सन्देशमादाय यावयन्त' स्रं प्रवि, 

भौमरनख -उक्तिरियम् ) श्खिरिणौहत्तम् । भत्र खन्धिविघटनेन वैरनिर्यातनख, 

समधिकं सचनन्। 

(च) परिश्यासमाद्र तत्निप्र्तिरिति। - तख काव्यार्सय निष्यत्तिः निद्खियेन 

संकौत्तनं परिन्यासः। क 

(ष ) उदारति चष्ठद्िति। ह दैवि !-प्राञ्चालि ! भौनः चता सफ्.रता 

अजेन अमिता चूर्वित्रा या चण्डा आप्रा गदा . तस्या; श्रभिचात्िन प्रहारेण 
संचितं ऊसुथगलं यस्य तधाविषस्य सूयोघ्रनसख दर्यो घनख -स्यानैन विस्तरेण, 
श्रवनद्ध' संखकतं यत् घनं गाद" भोषितं तेन शीण रक्तः पारिर्वख तथाभूतः 

खन् ततव कचान् केशान्. उत्तंसयिष्यति 'रलङ््रिष्यति रक्ताक्तदस्तेन संयसनादिति 
भावः! वसन्ततिलकं ठन्तम् 1 | म 

(ज } .श्रदेत्यादि ). उपत्तेपरण्मावम्,'उदव्यापनमातम् । वहलौकरयं विस्ता- 

रे सूचनम् । उक्तीनैव कथिततेनेव। -भन्यथा वैपरौत्येन अपरिकारात् क्रभेए 

` श्रपरौवर्धः | । 



पष्ठः परिष्छेदः । २७७ 

गुणाख्यानं विलोभनम् ॥ ३४२ ॥ [भ] 

यथा तत्रैव । श्द्रौपदौ। खघ. किंदुहूदं तुए परि 

कुविदेण” (४) । यथा बा सम चन्द्रकलायः चन्द्रकला- 

वर्ने “वेयं तारुख्छस्य विनासः इत्यादि । रनु श्टकृन्तला- 

दिषं “गरीवाभङ्काभिरासम् इत्वादि खगादिगुरटणेनं तदौ- 

जाघसग्बन्धामावात्र सख्यङ्गम् । एसङ्ान्तराखादप्यद्यम् । 

सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः ॥ २४२ ॥ 

यथा ख्यां खदटेवो भौमं प्रति। “श्रय! किंमदा- 

रालसन्देशो श्र्युत्यन्र एवार्येण गदौ तः” इति । श्रतःप्रश्ति 

यावद्नोमवचनम् । 

“यु्ान् छ पयति क्रोधाललोके शतुकुलच्तयः । 
न लन्नयति दाराणां सभायां केथकर्पणसिति" ॥ (ट) 

प्राप्धिः सुखागमः ॥ २६४४ ॥ [ ट ] 
[11 

(८४) माति। नाध! किं दुष्करं तया प्रिङुपितेनेति सं°। 

(भ) विषठीमनसाद् गुणष्यानमिति। गुणानाम् भाख्यानं कथनं दिषो 

भनं विजेदेद लोभप्रद्मनसिव्य्थः उततेननं वा । 

(ख) युक्ठिमाह सम्प्रधारणमिति। षर्घानां कत्तम्यानां सुख्मघारखं 

` निष्यः। । 

(ट) छदाहरति ययेति । भव्यु्पत्रः भ्रनदह्ितिः। युपानिति। चोढे 

लगति फोषात्ष्यतूर्शा कुलचयः युपान् डेपयति `लच्नयति, सभायां दार्थ 

पणा पत्यः छशकपणं न लन्ययति। व भदुकुदयसख कार्यस्य निशयेब 

शतत म्दताप्चनम्। 

{द) भािमाहइ श्ाप्तिरिति। सुख्ख भागसः उदयः छाम र्यथ्ः 

प्रहिः 1 । 

गढ 



२७८ सादित्यदपंरम् ॥. 

| ` यथा ततैव । ` 

“मधमि कौरवशतं समरे न. कोपात्” 
इत्यादि दौपदौ शला सदर्षम्। “णाध ! श्रह्मुदपुनः 

क्व णदं वश्रणंता पुणो पुष्ये भण (५), 

वीजस्यागमनं यत्तु तत्माधानसुच्यते॥२४५॥ [ड] 

ग यथा तदैव । 

“नेपष्ये भो भो ! विरारदरपदयप्रद्टतयः ! शगताम्* । 
“यत् सत्यत्रतभङ्गभौ समनसा यलेन मन्दोकलतं 

यदिस्पमत्तमपौदहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता 1. ` 

तद् दयूतारणिसम्भृतं दपद्चताके शास्बराकरंरौः 

क्रोधज्योतिरिदं महत् कुरुबले यौधिष्ठिरं जुरते" ॥ (ठ) 
, अत्र “सुखा भवन्ति मयि जवति" इति श्रादिवौजस्य 

प्रधाननायकाभिमतल्वेन सम्बगाहिततात् .ससाधानम्। ` 

॥ 

(५) एाेति। नाध! .अगुतप्रूवे खचिदं वचने तव् पुनः पुनम॑स 

इति सं° 

- . (ड) समाधानमाह वौनसेति । वीनख सूलकारप्ख भागमनं प्रधान 

लच्यगततेन कौत्तं नमिव्यधेः यत् तत् समाघानम् उच्यते) 

(ठट) उदादरति यधेति। यदिति। सवयव्रतख सत्यरचणड्पनियमखय 

दादप्वषवनवाखद्पख . एकवरषाज्नातवासदर्पख तेवयर्थः भङ्गगव् भीर मन; यत्र . 

तादथेन यवेन यत् मन्दीक्तवं खवीक्ितं कुलसख शान्तिम् पदयतासित्यथेः इच्छतः 

अमवता श्यान्तेन मनसा.यत् विस्यततमपि ईदितं चटितं य॒तमैव भरशिरत्रिमन्पयन- 
दार्वि़रेषः तेन खम्रतं सुदत्र" सुपस॒तायाः दीपदाः; केशानां भन्वरख वच्रल 



॥ 

। 

यषः परिच्छदः। २७९ 

भुखदुःखकतो योऽ 
स्दिधानमिति ख्यतम् ॥ ३४६ ॥ { ण] 

यंधा वालचरिते। | 

“उत्साहातिशयं वत्व ] तव वायश्च पश्यतः । 

मम दषविषादाभ्यामाक्रान्त' युगपन्मनः” ॥ ( त) 

यथा वा भम प्रभावत्याम् “नयनयुमासेचनकंम्” दत्यादि । 

कुत्हलोत्तरा वाचः 

ग्रोक्ता तं परिभावना ॥ २४७ ॥ [ घ | 

यथा वेष्या द्रौपदी । युं स्याद्र वा? इति संगयाना 
चृ गव्दानन्तरम् (द) । । 

च धाकरथदेः भाकपवस्पैवयुभिर्ति भावः उटीपितमिति ओषः ` तत् मदत् 
: प्रदं युभिशिरख प्रदं यीषिषठिरं क्रोषन्योति; कोपाभ्रिरित्यधः करषले जुन्पते 
` परिस्फ्रति। चादर्लविक्तौदितं ठत्तम्। भच श्रादिवौनख भौमसेनोन्ाद- 

पतय एृत्यधः सम्दगाहिततात् सम्पतथा उकतेनलित्वादित्ययेः 1 

(ष) विधानमार सुदेति। सुखदुःखाभ्यां कतः दिसिशित श्यधेः य 

शदः काय्य तत् दिघानर्भमिति खतम्। ॥ 
(त) खटाष्र्ति यथेति। घन्साशातिश्वमिति। रामं प्रति परशु 

ष्प्सोक्तिरिथम्। दृष्ठ) तग उ्ाष्टातिष्यं बाल्यं श्रेष्ठ पश्चतः मम 

सनः इपदिपादाग्शां युगपत् कान्तम् । तग श््ाद्दर्भने भविष्यकद्यदरतल- 

सम्भावनया पः, दाण्यदभंननाह कुदसनेन सष योतृद्ये एति भिषाद श्यभयो- 
विजिद्दं दोधष्यम्। ५) ५ 

{ च) परिभाव्मामाष् कुतूषदेति। कतृष्टम् भौतृदक्धं तदटु्षराः वर् 
श्दिषा दस्य प्रोराः कचिता; दाबः दाङ्दानि परिमादना। 

(द) उदाषटरति परेति1 सरटम्) 



२८० -साहिखदर्पयम्। 

“याध! किंटाणि एसो पलश्रजलहरलयणिदिमंलथ से खणे 
खणे खमरदु'दुभि ताडौश्रदि” (६ )\ 

वोजाथस्य प्ररोहः स्यादुज्न दः ॥ २४८ ॥ [ घ ] 

यथा तत्रैव । श्द्रौपदौ। खाघ1 पुणोढि तए समासाद् 

ददव्वा (७) ।. भौमः। . ` ` = 

भ्रुयः परिभवक्तान्तिलव्वाविष्ुरिताननम्। ` 

अनिःओेषितकोरव्य' न पश्यसि छकौदरम्” ॥ ( न ). 

करणं पुनः ।, 

प्रक्ता्थं समारम्भः ॥ ३४९? [प] 

यथा ततैव श्टेवि! गच्छामो वयसिदानीं कुरुङ्ल- 

त्थाय” इति (क )। 

(६) शाघेति। नाय! किनिदानौमेव प्रलयनलघरस्नितमन्वरः चे 

दरो सुमरदुन्द्भिस्ताडयते एति सं० 1 | 

(७ ) पाघेति.। नाध} पुनरपि त्वथा रुखासादयितव्या इति रु* । 

(ध) उद्वदमाह वौजेति। वौना्धेख मूलौमूतविषयस्य प्ररोद्धः भ्रङ्रोदव 

ख्डदःस्यात्। ` ॥ 

(न) उदाहरति यथेति । समाखादितव्या प्राप्तव्या मत्सद्रिघौ चागन्तव्य- | 

भिवय: । . भूय पति। परिभवेण अतृभ्यः भ्रवसानेन खा क्रान्तिः ततीया 

चेज्वातया विध॒रिचम् अवनतमित्यधेः भाननं यख तम् अनिःशेषिताः निःगेष- 

तामनौताः कौरव्याः यैन तादृशं ठकोदरं भौमे भूयः पनः न पृश्चस्िन 

द्र्यसौव्ययः, भविव्यकामोष्वे लट् । अत वौलायैख देरनिर्यातनायप्नत्द्रख ` 

क्रोघख प्ररोहः । 

(प) करपमाह करणमिति । प्रकतख प्रत्तुतख भधर विषदसय समा- 

रमप्रः सम्यक भारम्भः उद्योगः करख्म्। 

(फ) उदाष्रति ययेति। खम् | 



षषः परिच्छे । ९८१ 
भेदः संहतिभेदनम् ॥ ३५० ॥ [ व | 

यथा तवेव ्रतएवश्रद्य प्रति भित्रोऽदहं भवद्धयः। .. 
फेचित्त “मेटः प्रोक्ानय दति वदन्ति (भ)। श्रध प्रतिः 

सुरहाङ्गनि १ 

विलासः परिसर्पश्च विघ्रतं तापनं तधा । 
नम नरमदुतिश्यैव तथा प्रगमनं पुनः ॥ 
विरोधश्च प्रतिमुखे तथा खात् पर्युपासनम् । ̀ 
युष्पं वच्मुपन्यासो वर्यसंहार इत्यपि ॥२५१॥ [म] 

सतव 

समीद्य रतिभोगार्था | 

विलास इति कथ्यते ॥ ३५२ ॥ [ य | 

रतिलरणस्य भाषस्य यो हेतुभूतो भोगो विणयः प्रमदा 

युरो दा तदथा खमौहा विलासः। यधा भ्ाकुन्त्ते 1 

नकामं प्रिया न सुलमा मनस्तु तद्धावदर्भनाग्वासि। 
अलतार्येऽपि मनसि रतिसुभव प्रार्थन कुस्ते" ५ (र) 

(ध) सेदमाङ्मेदटश्ति। संहतेः सात सेदनं एयर भेदः खात् । 

(भ) उदाहरति यदेति । सवद्भ्यः सिरः युपटभिच्रः प्चग्मूतः खतन्तो 
लात द्व्यथैः। पदम्) 

(स) प्रतिसुखाक्ान्याह अ्ेति। दिाघादयखूयीरश्च प्रतिसुख्खय 
दनि) 

(य) पिष्टाखमाद् तेति) त्व तैषु स्ये रतिभोगार्था सुरतसमोय- 

{पिपिष समीहन षेटा हा दा पिषास शति रष्यते। 

(९) उषाष्रति कामसिति। श्रिया कुन्ता कामं स्म्यक् न सुभा 

न सुप्रपा कधमपीव्यदैः मनस्तु तखा साददभ्मगेन मदनुरागन्यघ्नकदटः- 



२ ` : साहित्यदर्पणम् । 

इष्टनष्टानुसरणं परिसर्पश्च कथ्यते .॥ २५२ ॥ [ल] 

यथा शाङ्खन्तसे। “राजा । भवितव्ंमत तया । तथाहि । 

अरतयुन्रता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्मथात् । 

दारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्निग्यतेऽमिनवा” ॥ (व) 

क्तस्यालुनयस्यादौ वितं त्परिग्रहः॥ २५४। [श] 

यथा तत्नैव । “तरलं बो भ्र॑तःपुरविरपल्ुस्मुएण राणए- 
सिणा उवरुध्वेण ( ८ ) 1 केचित्तु ^वरिटतं स्याद्रतिः” इति 

¦ वदन्ति (ष)।. । 

(८) अलमिति। भलं पोऽन्ःएरविरदपर्यतृसुके रानभिणा उपरहेन 

द्रति सं०। त । 

विगेषद्नेन श्राच्रासि भासं प्रिया लब्येति भाथासे दयधैः 1 मनसिने 
कामै चरकाय * भक्ततकायेऽपि उभयोः स्तौपंखयोः प्राना भन्योन्यकामना 

रतिम् भतुरागं करते छलनयति। अरव नायिकासम्मोमविषयिषणौ खहा 

प्रदथिता। 

(ल ) परिसर्पमा द६टेति। इट अभिलघपितख् नटस्य अदनं गतस 

अतुखरणम् अन्वेषणं परिसपः कष्यते । 

(व.) उदाहरति यथेति.। भरदयव्रतेत्ति ¦ भख लतामर्डपख्य पाणसिकते 

दारे पुरस्तात्, ग्रतः श्रयत्रता, पथात् जघनगौरवात् जघनख भारवच्लात् 

अवगादट्ा अवनता अभिनवा पदपङ्क्तिः पदन्ाखुपद्वतिः दष्धते। अव्र 
सभिलघितान्वेषणम् । 

(श) विष्ठतमाहक्तस्येति। भ्रादौ भग्रतः छतसख भुनयख अपरिपर 
भवधपौरणं विष्टतम्। 

(प) उदाद्टरति यथेति। भन्तःषुरखय अन्तःपुरवर्तिनः मदिलाजनख 
विरहेण पथ्युत् कः उल्कस्ठितः तेन राजरपिणा वः बुप्नाकम् उपरंदेन भुनीतेन 
भवम् अनुनयो न कत्तव्य दव्यय;। अरतिः भसन्तीषः 

श 
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`" उपायाद्थनं यत्त 

तापनं नाम तहवेत् ॥ ३५५ ॥ [ स | 

यथा रत्नावल्यां सागरिका । 
शटुक्लदजणाणुराश्रो लल्ना गुरूड परवसो श्रष्या 
पियसहि ! विसमं पेग्म' मरणं सरणं णवरि एक ॥ ( इ ) 

परिासवचो नर्म ॥ २५६ ॥ [ च ] 
` यधा रतावच्याम् । भसुसङ्गता। सहि ! जस्र किदे तुमं 

-आ्आन्रदा ष श्रयं दे पुरदो चिद्ृदि 1 ` सागरिका साभ्यसूयम् । , 

कस्य किदे श्रद्ं श्राश्रदा१ सुसं। श्वद्र श्रणसंकिटे ]-णं चित्त 

फलश्रस्” (€ )। (क) 

छतिसतु परिहासजा । 
नर्मदयुतिः ॥ २५७ ॥ [ ख | 

(९) स्टीति। खि यस्य छते लमागता सोऽयं ते प्रतिवि 
धति घं । च्य हतेऽष्नागता? इति सं०। श्रयि भन्यश्दिते! न 

वित्तफलकल ति सं०। 

(ख) तापनमाद् छपायेति। यत्त उपायष्य श्रदर्थनं वत् नार 
तापनं भवेत्। 

(ड) उदा्टरति यथेति। दु्लमे्ति। दुर्खमजनानुरायो सन्वागर्वी 
परव भ्रात्मा। प्रियसखि! विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम् । --दशंसे 

दुष्पाप्य लने भरतुरागः, छत्ना गुर्वो महतौ, भ्रात्रा परवरः पराधौनः। हे 
प्रियसखि! प्रम विषमम् उत्कटं तस्मात् पवरि केवलं मरणं अरणम् भात्रयः। 

खवरिशब्द्ः केवलां देशीति। भरत श्टलामे उपायामावेन उन्तापः। 

(ख) न्ना परिहरेति) परि्षरुवषः परिहखदाक्ेः नम। 

( क) उदाहरति यथेति! सखम् । 

(ख) न्मदृतिमाह एतिरिति । परिषाखला परिषटासेन नाता एतिः 
चेष्यनत॒ नमंदुति; | 

ध 
(५ 
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{ 

यथा, तवैव । श्ुसङ्ता । “सदि ! श्रदक्िणा दाणि 
सुमे जा एवं भटिणा दल्यावलस्विदावि कोवं ण सुञ्चसि(१०)। 
साग । सस्र भद्मीषददिदस्य । ^सुसङ्कदे ! दाणिं वि कौलिदु 
ण विरमसि" ( १९१)। केचित्त “दोषस्ाच्छछादनं हास्यं नम- 

तिः” इति वदन्ति (ग) 

` प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम् ॥ २५८ ॥ [ घ | 

यथा विक्रसोवेश्याम्। उवशौ । “जश्रदुःखश्रदु महा- 

रात्रो” (१२)) 
राजा। “मया नाम जितं यस्य ल्या जव उदयत 

इत्यादि" ङ )। 

विरेघो व्यसनप्रा्धिः ॥ २५९ ॥ [च] 

यधा चश्डकौथिके। राजा। “नुनमसमौच्यकारिणा 

मया अन्धेनेव स्मुरच्छिखाकलापो ज्वलनः पद्यं सम 
` क्रान्तः" (द) । 

(१० } सौति खुडि ! भदचिणा द्दानौमसिलं या एवं मरतां हला 

व्ठन्निवापि कोपं न सुच्वसोति सं°। 

, ( ृ? ) सुसक्तते ! द्दटानौमपि क्रौडितु न विरससौति सं°। 

(१२) जश्रदुइति। लयति नयति महाराने ति खंर | 

{ग ) उदाडरति वधेति। स्परम्। 

(च) प्रगसनमाद् प्रयसनसिति। उतरोत्तरम् उतष्ठटतरं वाद्य प्रगमनं 

खाप् । । 

(ङ ) उदाष्रति यथेति 1 सधेति । यख सस तधा जयः उदीरते 

छौच्चते तेन मया जितं नाम लितमैव | नामश्ब्टोऽव मवधारणाधः। 

(च) विरोघमाह विरोघ दरति व्यखनख विषदः प्रातिः विसेषः। 

(ङ) उदादरति यथेति । भखमौच्यकारिपा भविवेचकेन मबा भगेनेव 
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| कतस्यानुनयः पुनः ! 
स्यात्यय्युपाखनं ` ‡ ॥ २६० ॥ [ज | 
यथा रतावाम्। विदू! नभो! मा ङ्प, एषा हिः 

कदली घरंतरं गदा” (१३) इत्यादि (फ ) 

पुष्प' विशेषवचनं मतम् ॥ ३६१ ॥ [ अ | 
यथा तच्रैव । राना! “हस्ते खीला श्यं नाटयति" । 

विदू । “भो वभ्रस् ! एसा श्रवसव्वा सिरौ तए समाघादिदा 

(१४) } राजा । “वयस्य ! सत्यम्" ।  “ 

“खौरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 
कुतोऽन्यथा पतत्येष खेंदच्छद्ारतद्रवः> ॥ (ट) 

(१९) भो! माङ्प्येति। भी! मा कुप्य, एषा हि कदलौग्टहान्तरं 

गतेति से°। 

(२४) भोवभ्स्यति। भो वयद! एषा भरपूर्दा यस्या समाषादि- 

तेति सुं° | 

टरिष्रौनेनेवस्फ्रन् विरालन् श्रिखाकलापः धर्चिःसुमूहो य्य तधाभूतः ज्वलनः 

सगरः प्रहा सुमाक्रानः दितः! भवराग्रिक्मखय कौरिक्य कोपात् राशः 

विपतप्रा्िः। 

(ज) परुपासनमाह ठतसेति । क्तख पुनः भतुनवः पण्ठुपाखनं खात् 1 
(भी) उदाष्टरति यथा रवावस्यामिति। ष्टम्) 

(सल) परष्पमाड पुष्पमिति विग्रेषख प्रकपम्यर दचनं पुष्पः मतम्। 

(ट) उदाष्रति यदेति ! गीरिति! रषा ग्रः खष्मौः, चाः पाद्य 

पारिजातख दवतदविशपस पटवः, अन्यधा कुतः कथम् रपः सखेदच्छद्रा घर 

व्यालः धरतद्रवः पतति निः्खरति | भत्र प्रकष्ददनम्। 
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प्रयचचनिष्टर वचम् ` ॥ ३६२ ॥ [ टं 

` यधा ततैव । राजा । कधि सोऽ तयां श्त"! 

` सुसं । “ण केवलं तुमं खमं चित्तफलएण ता जाव गुश्र 

देवीए रिवैद शसं" (१५) (ड) | । | 

उपन्यासः प्रसादनम् ॥ ३६२ ॥ [ ट | 

यथा तकैव। सुसं । भ्ण भ्रलं. सह्ाए मणएवि भरि 
णौए पसादेण कौलिदं ज्ञैव्व एदि ता किं कसाभरणेण । 
श्रदोविमे गसश्ररो पादो एसो जं तए श्रहं एय श्रालिदि- 

` ठत्ति कुविदा मे पिध्रसरौ सागरिका एसा वनेव पसादौः 
श्रदु (१६)। 

केचित्तु । 
“इपपत्तिक्षती योऽथं उपन्यासः स कौत्तितः?। 

इति वदन्ति उदाहरन्ति च तत्रैव । “श्रदिमुहरा क्वा 
गभेदासो” इति (ण ) । 

(१४५) न केवलं तुसं इति। मकैवलं्वं सर्म चित्रफलकेन तट्यावद्रता 

देष्ये निवेदयिष्यासौति सं० । । 
(१९) भष््षष्ति। सर्हुरलं थर्या मयापि भवाः प्रसादेन क्रौडितमेव 

एतैः तत् किं क्वामस्पेन। भअतोऽपिमे गुरुतर एव प्राद एषयत् तपा 

अष्टम् भव जराखिदितेति कुदितामे प्रियसखौ खागरिका एदैब प्रसायता- 

सिति सं*। । 

(ठ) गवमाड् प्रत्यचेति। प्रत्य साकात् निषटुरं परषवशनं दव्म्। 

(ड) छदादृरति येति! स्मरम् 

(ठ ) ठपन्यासमाइ उपन्यास शति! प्रसादनं प्रसद्रताखम्ा्नम् उप- 

न्पाषः । ६ 

(ख) उदाषृरति यथैति। खम् । उपपत्तिः युक्तिः वया कृतः भ्रः 
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चातुर्वर्योप्रगमनं 
वर्ग॑संद्टार इष्यते ॥ ३६४ ॥ [ त | 

यथा, वौरचसिते ठतोयेऽङ । 
म परिषदिवश्रषौ यामेष वौसे युघालित् 
समरपिभिरमान्वैर्लोमपादश्च बद: । . 

|. भ्रवमविरतयन्नो ब्रह्मवादौ पुराणः 
प्रसुरपि जनकानामङ्ग ! भो ! याचका” ॥ (थ) 

इत्यत ऋपि्च्रारौनां वर्णनां मेलनम्! श्रमिनवगुष्- 

पादास्तु वणशब्देन पाताणयुपलच्चन्ते । “सेद्ारो मेलनम्” 
(ति-व्याचश्चते। उदाद्रन्ति च रत्ावलां दितौयेऽङ्क। 
 . शश्ररोविमे श्रं गस्श्रो पसादो” इत्यादेरारभ्य “णं 
इटो गेहिश्र पसादेदि णं” (द)। राजा। “कासौ कासौ 
त्यादि । । । 

ध ०9 4 

त 1 अदौति। भरतिघ्ठ्ठरा खमु एषा गभदासीति संतम् । दाछौ गर्भ. 
श्रता राकौ गर्मदासौ। 

(त) दपसह्ारमाहइ चातुवष्ठेति। धतुं पर्णानां नान्मश्दवियवेग्य- 

आद्रा समाहारः चातुरवस्यं त्य उपगमनं सेनं गर्पसंार श्वयते, 

(भ्र) उदाहरति परिषदिति! श्ट! मो लामदन्य! ध्वम् षणं 

पप्पित् समूहः, एष वौपसे युषालित्, भयस खपरिभिरमादैय समं घसो षोम- 

पादः, भयम् .भविगरतयतः सततयश्वाडु्टायौ पुराः प्राचीनः ब्रह्मददौ वेद. 

निरतः जनकानां प्रधः निथिद्ठा्िपतिरिव्यथः ते तब याचकाद, एतेष्व 

समरेता शति रेवः। 

~ (द) भ्टोगिष्ति। भतोऽपिमे धयं गुदतरः प्रषाद एति, गदश 
शृता एठादय एनानिति ब उंतम् । अत्र रालविटूपकषागरिकामुषहाः 
कपास पात्रा सेश्मम्। 



दष्ट . सादहित्यदप्रंणम्। , 

श्रध गभह्धानि।.. .. 

अभूताहरणं मार्गो रूपोटादरये क्रमः । 
सङ्हश्चानुमानच्च प्रार्थनाक्चिभिरेव च ॥ - 
वोटकाधिवलोहेगा गभ स्युतिंद्रवस्तथा । 
अच व्याजाश्रयं वाक्वमभूताहरणं मतम् ॥ [ ध| 

यधा श्र्वल्यामाद्के। । | 

“श्श्वल्यामा हत इति एथासूनुना खषटटमुक्ता। 

स्वैरं शेषे गज इति किल व्याहृतं सत्यवाचा? ॥ (न) 

तचार्थकथनं मार्गः ॥ २६६ ॥ [ प | 
यधा चण्डकौशिके राजा। भगवन्}! `. 

“दद्य तामर्जिंतमिदं भार्य्या तनय विक्रयात् । 

शरेषस्या्थे करिष्यामि चार्डाक्तेऽप्यात्मविक्रयम्” ॥ (फ) 

(घ) गभसखच्यद्नमनि श्राद्ध प्येति। भभूतादरणमिति। भमूताइरणा- 

दौनि वयोदश्र गभसन्रद्गानौव्ययेः। ततर तेषु मध्ये व्यानाग्रयं कपमरटाश्ववं 

वाक्यम् खभूतख भ्रसव्यस्य श्रारणसित्यमूताहरणं मतं कथितम् । 

, (न) उदादरति..यथेति। भश्रत्यामेति। अ्रल्यासा इतः. विनाशिते 

द्रति एधा कन्त तदाः मूलः मुतः तेन युषिष्ठिरेरेतयथः सत्यवाचा सत्यवादिना 

खता स्यं सुव्यक्तम् उक्ला शपै खरं मन्ट' यधा तधा गन इति व्याष्टतम् खक्तं 

किष । भत्र पार्घवाक्य' कपटमयम्। । 

(प) मानमाह त्वेति । तच्लाधख यथाधेख कथनं मार; 1 
(फ ) उदाद्रति यथेति । खश्यतामिति सायां च तनय तयोर्खक्रयात् 

अर्नितं लव्यम् ददं धनं रद्यतां, शेष वृष्य देय शत्यथैः भये निनिक्त 
चाखालेऽपि भात्मविक्रयं करियासि। भ्त रान्न: सव्यभाषयम् 
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रूपं बाक्व' वितर्कवत् ॥ २६७ \! [ ब | 

चथा रतव्राव्ा रजा! । 

“मनः प्रक्त्वैव चलं दुलंच्यघ्च तथापि प; 
कामेनैततथं विद समं सर्वः शिलमुखैः" ! (य्) 

उदाहरणमुत्कषयुक्तं बचनमुच्यते ।(२९८॥ [ म ] 
यधा श्रखलयामाद्क। 

नयो यः शस्त्रं विभक्तिं खभुनगुरमदात् पाण्डदोनादष्दरूनां 
यो यः पाश्चालमोते शिशुरधिकवया. गभशययां गते दा ८ 

यो यस्तत्कर्मसाच्चौ चरति मयि रणे य यश प्रतीपः 

क्रोधान्धस्तस्य तस्य खथमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽदहम्^(य) 

भावतच्वोपलच्धिस्तु क्रमः खात् ॥ ३६९ ॥ [र] 

(व) शुपमाड सुपसिति । वितकङुवत् वाक्यं ष्पम् 1 

(भ) उदाद्रति यथेति । मन एति! मनः चित्तं प्रलदैवः खमावेभेव 
लं दुर्ख्यश् खचयितुः ध्रव्यौकरुमश्ययष, तथापि कामेन मै मनः एतत् 

समः य॒गपत् खनं सर्वेः गिलौहवैः परैः कथः विद्धम् ? भत रान्न; घदितमे 
वदनम् । 

(म) उदाङरणमादइ उदाहरणमिति! उतृकएयुक्तः वचनं कान्यम् 

उटद्टरपम् उष्यते कष्यते | । 
(य) उदाहरति यधेति। यष्ति। ग्रास उक्िरियम्। पाण्छवौर्गा 

चमूनां सेनानां मध्ये यः यः खसुलयुसमदात् निजकाषवयातिदर्पादिगयः 
शस्ते दिमर्ि एा्ालगोवे दुपदवंन्े यः यः धिः मधिकवयाः प्रवयाः दा. 
गद्या डराधु' गतः+यः यःसथय कर्मद: पिदनिषगश्पस्द शाष्दी सादात् 
रट, यय य मिरे र्ति ठति प्रतीपः प्रतिकूषठो मपिथतीौ व्यथः, अट 
पनेन; सम् स्वयं लमताम् सनतकश यपाप तद्य तद्य $ रशमूमो भन्त्क्रः 

विनाशकः ्रवि्यासोति शेषः । सण्पहत्त, सुम या! तयेक चि्ठगियतिदुता 

सण्धया खौतितेदमिति तदह दय्यत्। 
{ र) पएसमाष भादेति) भाष्छ रिर्दिकारदिचस्य प्रदमदिद्तिष्यय 

रप् 
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यथा शाकुन्तक्ते राजा। “साने खलु.विस््ुतनिमेषेल 

्क्तुषा प्रियामवलोकयामि । तथाहि । | 
उन्रमितैकश्चूलतमाननमस्याः पदानि .रचयन्त्याः.।. 
॒लकावितेन कथयति मखनुरागरं कपोलेन ॥ (ल) 

; [ि | संग्रहः पुनः ̂ 

सामदाना्सम्पन्चः - ॥ २७० ॥-[ ब | 
यथा. रलनावल्यां राजाः।. साधुः वयस्य .!. इदन्ते पारि 

तोपिकमिति. कर्कं ददाति (श) 

लिङ्ाटृहोऽनुमानता ॥ ३७१ ॥ [घ] 

यथा जानकौराघवै नाटके रामः। 

¦ भ्लीलागतैरपि तरङ्गयतो धरितीम् 
प्रासोकनैनैसयतो जगतां शिरांसि । 

निर्विकारात्मके, चित्तं घावः प्रघमविक्रियैति तल्नचणत् | तन्लोपलखिः याघा- 

ध्यातिसवः क्रमः खात्। ६.४ £ 
(ल ) उदाहरति यधेति। उन्नमितैकमूलतमिति 1 उत्रमिता उत्चिष्ा 

एक्षा थूलता.म्रव ताथ, पदानि सुधिङन्तद्पाणि रवयन्याः भ्रखाः शकुन्तलाया 

अननं सुख पुलकितेन लीमाच्ितेन कपोलेन सयि भुसं कघयतौव । 

अत्र कुन्त्याः प्रथसविकछलतिरयुभवः । 

(व ) संग्रहमाईह.खयरेति। कासा प्रियवाक्येन दानेन च अथेख सम्पत्ति 

` सकनाधानसिव्यधेः संग्रहः । । 
(श) उदाद्ररति व्रधेति। खषम्। धरत !प्रियवचनदानाभ्यां प्रियास 

रनरुपख घर्यसख समाघानम् । ,, 4. 
(ष), भनुमानमाह लिङ्गादिति, लिङ्गात् प्रचरस्व सपचसप्च पिपचव्यादत्त- 

वविशिटिात् साघनाव् जटः स्ाध्यज्नानसिययैः अनुमानता भतुमानमिवयधः । 
` खां तप्रत्ययः । 

{ स ) .उदाइरति, येति । लौलागतैः उ विलासगमनैः धरितीं शधिः 
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` तिष्छावुसापयति काश्चनकान्तिमीर-' - . 

कायस्य चवैतनयत्वमष्ट्वता्" ४ (स). 

रर्तिहषात्छवोनान्तु 

प्रार्थनं प्रार्थनां भवेत् ॥ २७२ ॥ [ह 
यथा रल्लावसख्षाम् } “प्रिये सागरिके! 

, श्रीतांभुर्भुखमुत्यसे तव दमौ पञ्चालुकारौ करौ 
रश्रास्तम्भनिभं तंथोस्युगलं वादं खणालोपमी । 

दत्याच्वादकराखिलाङ्धिः) रभंसानिःशरङमालिद् मा- 

मद्कानि त्मनङ्कतार्पविधुरख्वेदयेहि मिर्वीपय ॥ (च्व) 

ष्टश्च प्रार्थनाख्यमद्म् 1 यन्प्रते निर्वहणे इहह भरूताव- 
सरत्वात् (क) प्र्स्तिनामाक्त' नास्ति त्मताचुसारेणोक्तम् 

` श्रन्यधाद्कामां पच्चपष्टिसव्रलप्रसद्घात् । 

; तरक्ष्षतः कम्परयतः, भाखोकनैः टृरिभि; जगतां यिरांसि नमयतः नतानि 

कववः, फाश्चनख सर्पस या कान्तिः तदत् ररः कायौ यख तादृश्य तय 

चश्छणएस्य सूखत्तनयलं सूव्पव॑भ्रौयल्म् भ्प्यतां दुराखदतष्ठ भनुमापयति भनु- 

भानविपयौकसेति । ौलागतमालोकनच्चेति कृपदसध्याहाम् । वखन्त- 

तिक हत्तम्! भते लीलागसनादिप्रपुक्तघरितौकम्यनादिरूपात् साधनात् 

` राध्यं सृ्तनयलष्य प्रटववसखय च भलुमानम्) ' 

(ष) प्रादेनामाहरतौति। रतैः सतुरासात् र्पाच उत्सवानां प्रायनं 

पाछा पादेना भेत्] ~ 

(च) उदाहरति येति) भीतांरिति। तव सुखः थताः चन्र, 

दशो नेते उत्पषे नोलोष्प दव्यवः, कसे इसी परम्रातुकारौ परनोपसी, उस- 

यग रम्पास्तम्मनिभं रग्ागसरुटमं तथा गाष्र् रुरालोपमौ } श्यम् शाद्ठाद- 

करादि भामन्ददातृरि धखिलानि सर्वद भद्ानि य्पाखन्छन्बुद्धी । वं रभ- 

शात् वेगात् षाद, रभसो देगदृण्योरित्सरः! निः्द्धः यथा तदा मामा- 

शिष्य घमङ्तापविष्ठरादि सदनघन्तापविरबामि मम भट्यनि निर्दापिय श्यीतदय 
रहि द्ामष्ट। भाट्खदिद्रीडितं दत्तम् । 

(ङ) निवद्ठे निषपाष्ठे पमौ दूतादसस्टात् प्राएदिपयताव् | 
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रहस्या्थस्य तङ्क टः लिः स्यात् ॥२७२॥ [ख] 
यथा श्रश्वल्यामाह्भे। ` 

“एकस्यैव विपा कोऽयं दारुणो श्वि वर्तते। 

केशग्रहे दवितोयेऽस्िन् नूनं निःगेषिताः प्रजाः” ४ (ग) 

1 ' वोटकं पुनः । 

संरब्धवाका ˆ , । ॥इज्धा [घ 

यथा चशर्डकौिके । कौभिकः, । .श्च्राः} पुनः कथ- 

मद्यापि न स्यूताः ( ङ ) खणंदकिणाः*। 

अधिवलमभिसखिण्कलेन यः ॥ २७५ ॥ [च] 

यथा रत्नावल्यां काच्चनमाला। “भटिणि ! इञ" खा वित्तः 

सालिश्रा वसैतश्रस्छ ससख' करोमि इत्यादि (र ) 1 

र 

(ख) चि्तिमादह रद्सेति। रद्खस्य गुप्ख भर्ध्य उद्दः प्रकटनं 

चितिः खात् । | 

(ग) उदाहरति यधेवि । एकखैवेति । भुवि एधिव्याम् एकस द्रीपदी- 

कैश्रग्रहख इत्यधेः भयं दास्णो विपाकः दुष्परिणामः वर्तते, भषन् दिते 

केशग्रहे द्रोणकेशकषणे नूनं मन्य प्रनाः निःगेषिताः भविष्यन्तौतिः रषः.। केथः- 

नाक्ञष्व द्रोणं निहतवान् टयु इति पुराणम् । 

(घ) बोटकमा ब्रौटकमिति। सुरथा सकोपा वाक् तोटकम् । 

(ॐ) उदाहरति यथेति । सभ्रूताः सम्प्रा्ठाः। भूषातः प्राप्परयेत्वः 

मत वोध्यम् । † 

(च) श्रचिषलमादह श्रधिवलमिति। दलेन कपटेन भभिसिः भभि- 

म्रायानुसरणम् भधिवलम् । । † 

(द) उदाहरति ययेति । भट्िणौति। भर्चि! द्यं सा विचरभाविका, 
तद् यावत् वसन्तख सेन्नां करोमौति संतम् क्तिशलिका भारेख्यग्टद्ु, 
संदा सटेतम्। 
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श्पादिननिता मौति- 

क्देगः परिकौर्वितः ॥२७६॥ {ज} . 

यधा वेखम्। 

पप्राप्नावैकरधारूटौ एच्छन्तौ लानि तस्ततः । 

ख कर्णारिः सच त्ररो हककम कोदरः” ॥ (भ) 

गड्नभयचासक्षतः 

सम्भसो विद्रवो मतः ॥३७७॥ [अ] 

यथा) 

^कालान्तककरालास्यं क्रोघोदूतं द षाननम् । 
-विलोक्व वानयनोके सन्भरूमः कोऽप्यजायत” ॥ (ट ) 

(ल) उदगमाद गृपराटीति। दपा उदापात् नेनि उत्पादिता 

क्षोतिः भयम् उदगः परिकीर्तितः) । 

(भः) छदाएरति यदेति 1 दुरयोघमे प्रति तदीवपुरख्पय उक्तिरियम्! 

ख कर्णारिः दाघदुः भर्लुनः च चश्रुरः निष्टुरः ठकक्मां ठको व्याप्रवि्ेषः 

तदद् कर्म थद तादृशः दुःभाचमोरःम्यचात् सषिरपानेनेति भावः रकीदरः 

भौमः एकम् उहितौयं रथमाण्टौ एतस्ततः लां एच्छन्तौ पराप्तौ भ्रायतौ 1 खत 
भोसाक्तुनान्धां मोतिः। 

(थं) बिद्रवमाह अडंति। द्या यनिटायंडया मवेन चान मयान् 

सूलस्यापारेप च भरम्भृनः सादेशः विद्रवः मतः कितः! 

(ट) उदाषरत्ि यचेतति। फालानेफः प्रलयकालीनी यसः सयेद 

फराषानि मोदग्दानि सस्यानि सष्ानि यद्ध ताटथं करोषोद.ते कोपे टद्यननं 

सादं दिष्टोवय उानराष्णम् पनौषे सैन्ये एौऽपि "पनिर्दवनौय श्ये: सम््रमः 
स्यादः धलायत पमूत् 1 

{ड} प्वस्थाद्रान्धारह् पदेति) श्रपदादादौनि तपीदष्ट विनर्पख्यम्य 
रः दरानि। | | 
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अथ विमर्षाङ्ानि।, 

अपवादोऽय सम्फटो व्यवसायो द्रवो सुंतिः । 

शतिः प्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम् ॥ 

प्ररोचना विमं खादादनिं कदनं तेधां । [ठ] 

दोष्रख्याऽपवादः खात् ॥३७८॥ [ड] 

यथा बैखां “युधिष्ठिरः! पांच्चालकं ! कचिदासादिता 

तस्य दुरात्नः पटवो । पा्चालकः। न केवलं घदवौ स्व 
दयता देवौकैश्पाश्यशपातकप्रधानहतुरुपलब्धः” । 

सम्प टो रोषभाषणम् ॥२७९॥ [र] 
यथा ततैव राजा । अरेरे सरुत्तनय ! दस्यं रान्न: पुरतो 

निन्दितिमप्यातसकमं श्लाघसे १ (त) ख्णुरे) 

“कष्टा केशेषु भार्य्या तव तव च पशोस्तस्य रान्नसतयोव ` 
प्रत्तं भूपतौनां मम सुवनपतेरान्नया द्यूतदासी । 

(ड ) भ्रपवादमाइ दीपेति। टीषख प्रख्या कथनम् भपवाद; सात्) 
(ढ) उदा्टरति। यथेति। श्रासादिता प्राप्ता। दुरात्मनः दुष्व- 

घनख । रेवौति। टेव्याः द्रौपयाः केशपाश सर्शात् यत् पातक्तं तख 
प्रधानहेतुः सुख्यकारणं दु्योंघन द्रव्य; उपलः प्राप्तः 1 
दोषकयनम्। । 

(ण) सन्फटमाह सम्फंट इति। रोषेण क्रोेन माषं कथनं सन्फटः ॥ 
(त) उदाष्रति। मरुत्तनय ! वायुपुत्र! भीम इत्यः ठ्स रान्न 

तरार परतः भ्रयरतः चाच प्रशण्ससि? 
(घ) छृरेति। भीमार्जुनौ प्रति दुष्योघनवचनम् । सुवनपते;ः उम. 

एयिवीय॒रस्य मम प्राज्ञया भूपतीनां रानां प्रयतत दूतेन निजिता दासी किङ्री 
अतएव वव इति भौमं प्रति, पो; परश्तुच्यख द्वध; 

रत दुर्य्योधनद्य 

तवं इति शरु न' प्रति; 
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तिन् वैरानुवन्ं वद किमपरंतं तैदेता ये नरेन्द्र 

वाद्रोदी्व्यातिमासद्रविणगुरुमदं मामलिलैव दपः” ॥ (थ) 

न्भोमः। सक्रोधं घ्रा; पाप! रजा। श्रः पाप! | 

द्रत्यादि । 

व्यवसायश्च विज्ञेयः 

| प्रतिन्नारेतुसम्भवः ॥३८०॥ [ट् 

` यथा तत्रैव भौमः। 
^निद्तागेषकीरव्यः चौवो दुःशाखनाख्जा। 
भङ्क्ता दुर्ययोधनस्योवरभीमोऽयं सिरसा नतः ॥ (ध) 

द्रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः | 

शोकावेगादिसब्यवा ॥ ३८१ ॥ [न| 

तस्य दन्न: युषिदिस्य तयोः नकलखष्टेवयीर्वा, वाशव्दीऽव ससु्चया्ः। कवा 

स्याद् विकस्यीपमयोरेवार्खऽपि समुचये शवयसरः । मार्या द्रीपदौ केशेषु कटा 

दुःश्रास्नेनेति भरेषः। तसन् वैरस्य विहषस्य भनुवने कारणे नाते सतौति 

शैषः ये नरेन्राः रालानः दता युपाभिरिति गओेषः तैः किम् सपठतम्? वद 

नाप्नोभुन्योः वीर्ध्वातिश्रयादिति भावः। भतिवीथ्यम् एव द्रविणं धनं तेन 

गृसमंद्ान् मदौ मां यद्य तादे माम् भ्रजिदैव दर्पः भष्दारः क्रियते वुप्ाभि- 

` रिति शेषः सम्धरादत्तम् । धव क्रीषेन घौसटरध्योघनयो्मापयम् । 

{द ) व्यवसायमाद् व्यदसायद्ति। प्रतिप्तायाः न्ाय्येनिर्देश हेतोः 

साधननिर्टेश्ख्य च सष्मषः सम््लनं व्वसायःः दिक्ैवः। । 
(ध) उदषरतिययति। पणप्रतिश्रग्य भौलख तरा एति प्रणति- 

वचनम्! नितः भशषाः कौरव्याः ऊुस्वद्यीयाः यैन तारः, दुःभारनम्य 

भना रकेन रक्तपानेमेव्वेः चौवः* सत्तः तधा दुर्योँधनख स्भखरदयग्य 

भटा सङ्गकारी भयं भौमः चिरा नतः। भ्य कौरदद्नमादिक्य 
सीवत्वहेसोय दुःभाखनरुधिरपानदय दउन्मदनम् । 

. {न ) दवनादद्रषद्ति। पोषादेसादधिना स्मूता ररपं वविक्नान्तिः 
व्यति; एत्ादर्दट नियः; द्रवः ¦ 
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यथा ततैव । युधिष्ठिरः । भगवन् ! छष्णाग्रन ! सुभद्र 

भ्रातः! | 

ज्नातिप्रीतिर्मनसि न छता चतियाणां न धर्मो | 

रूट्" सख्य' तदपि गणितं नाज्॒जस्यालुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः सेदवन्धः ` 

कोऽयं पन्या यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि तवम्” ॥ (ए) 

तर्जनोदेजने प्रोक्ता युतिः ॥३८२॥ [फ] 

यथा ततव दुर्योधनं प्रति क्रमारहकोदरेणोक्तम् । 

“जन्येन्रोर्विंमते ङे व्यपदिशस्यद्यापि धते गदां 
सां दुःणासनकोष्णशोणितमध्चकतौवं रिपु मन्यसे । 
दर्पान्धो मधुकौटभद्िषि हसवप्युदतं चेष्टसे ` 
त्ासान्ते द्यशो ] विद्ाय समरं पङ्केऽघुना लोयसे ॥ (वें ) 

(प) उदाद्रति यधेति । न्नातिप्रीतिः एंकवंशनत्वनिवन्धनः प्रणय इत्यधेः 

युधिदहिरवलदेवयीरेकषन्द्रवंशप्रभरवत्वादिति भावः| मनसिन छतान गणिता 

पत्यः, चचियाणां ष्मः संग्रामे यन्धुमितसमदश्चिंलदूप ईति सावः न गणितः, 

सङुमैन भनुनख कृष्णस्य रुट् यद" सख्य" यत् तदपि न गितं, भवतेति सर्वता- 

ध्यादष्यम् । भवतः; तव शिष्वयोः मौसदुयोँंधनयोः सदवन्ः कामं सम्यक् 

त॒ल्यः समानो भवतु, भयं कः पन्या: नयः यत् मन्दभाग्वं भाग्यहोने मयि त्वं 

विघ्ुखः प्रतिकूलः भ्रखि भवसि । शिखरिणौहत्तम्। नभत वलदैवं प्रति भना- 

दरपूषकव चनात् गुरुव्यतिक्रमः । 

(फ) युतिमाइ तर्ननेति। तर्जनं भत्सनम् उदेननं . भयप्रदर्शनेष 
छउदेमनननच युतिः प्रीक्ता कथिता! ` । 

(ब) उदादरति येति! ध्रशन्र्य विमले निर्गते निषे द्व्यधः 
छले जन्म व्यपदिशसि कथयसि, भदापि गदां घतते घारयसि, सां दुःशासनस्य 

कोन ईषदु्यन भोपितमेव मधु तेन तत्पामेनेत्यथेः चीवः सत्तःतं रिपु 

अवृम् मनसे गणयसि, तथा दर्पाः सन् सघकटमदिषि सषदैवयवैटभदेव~ 
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शक्तिः पुनर्भवेत् । 
विरेघस्य प्रशमनम्  . ॥ ३८३ ॥ [म] 

यथा तद्नैव। 

^कुर्वन्तराप्तादतानां रणशिरसि जना भस्सा् हभारान् 
श्रखृन्मिय' कथच्चिदृदतु नलममौ बान्धवा वान्धकेभ्यः। 
मार्गन्तां न्नातिदेहान् इतनरगदहने खर्डितान् प्रक 
श्रस्त' भाखान् प्रयातः सह रिपुभिरयं संद्धियन्तां वलानि" (म) 

प्रसङ्गो गुरुकीरत्तनम्  ॥२८४॥ [य] 

यथा खच्छकटिकायां चाण्डालकः। “एसो सागलदत्तस्य 

सुटो श्रन्नविस्सदत्तस्स एत्तिश्रो चालुदत्नो व्यावादितु बन्छ- 

ध्वंसिनि दरौ लषठे सपि उद्धतं यदा तथा चे, (तख दने छतीदयोगला- 
दिति भावः। ₹ईषश्पभो | हिपदपथो| मे मम वासात् भयात् भपूनासुमर 

सेयामं विष्टाय वक्षा पड़े जौयषे सौनः खन् तिहसि। शादू'लविक्रौडितं 
त्तम् । भत्र तर्जनरूपा युतिः । , 

(म) णक्िमाह शक्तिरिति। विरस विदषस्य प्रशसनं क्तिः भवेत् । 

(म) उदटाष्रति यरेति। जनाः रखभिरसि भात्तैः खनने: हतान 
दैभारान् शरीरचयान् भसखसात् कुन्तु, भमौ वासवाः पान्धवेभ्यः रणटतेभ्य 

दति शेषः भगून्मि्र' नैतनलसंबलिवं नलं कथित् ददतु, तथा इतनस्गङ्ने 

तैः नरैः नने निविडे ्थिन् तेते स्द्रैः कैः पिविरचैय उखितान् 

सातिरटेहान् वास्धवध्रोरयापि मार्मन्ताम् खन्िष्यन्ताम्। धवं भाषान् सव्यः 

सिपृभिः शतुभिः सष षम्तं चरमाचलं प्रयातः उलिठः, वर्तमाने क्षप्रत्ययः। 

दलानि सैन्वानि सं्धियन्तां निवच्यन्ताम् । सन्धराढत्तम् } व दृष निषनेन 
दिरीधश्रान्तिरिति ध्येयम्! 

(य) प्रषरमाई प्रषः प्ति)! गुर यपं दौरनं दोपादिष्यापनं दा 

गृषुर कीर्तनं प्रसह; 1 - 



र्द सार्दित्यदेपरणम्1 

द्यसं लिन्नइ षएटेण किलं गंरिंश्रा वसंतसेणा सश्रणलो 

वावादिदत्ति* (१७) ̀  चारदक्तः , ~ . दु 
^दखश्तवरिपूतं गोतरसुह्ासितं यत् 

सदसि निविङंवैव्येत्रेयं घी षैः पुरस्तात् । 

- मम निधनदशायां वत्तमानस्य पावै 

स्तदसदटशमनुधैर्घष्यते घोषणाधाम्* 1 (र) 

द्त्यनेन चारुदत्तवधाभ्य दयानुकूलप्रसक्गाद् गुरुक त्तने 

` भिति प्रसद्वः। 

मनश्रेटाससुव्यर्चः 

श्रमः खेद इति स्मतः ॥ई८५॥ [ल] 

मनःससुरत्य॑त्ो यधा सालतौं माघे । 

म्ट्लति दयं गादोहेगं दिधानंतु मिर्यते 

वदति विकल्लः कायो मोहं न सुदति चेतनाम् । 

( १७) एष सागरदत्तख सृत भरायवि्रेदत्तख नप्ता चार्द॑त्ती व्यापादयितुं 

व॑ष्यस्थानं नौयते । एतेनं किल गरिका वेसन्तंसैनां सुवर्शलोभेन व्याषादि- 

तेति सं०। 

(र) उदाहरति वयेति । सदेति ! सखानां यन्नानां शतैः शतशोऽनु- 

छाने स्त्रयः परिपूतं विशदं षत् गतं मदौवं कुलं पुरस्तात् पूष सदि सभायां 
निविदः खादर; भरनवरतैरिव्यथैः चैत्यैः देतमावेन पून्यैरशचव्यवटादिभिः याम- 
नगरस्यैः उद्भासितं शोभितं, निघनदशथायां खलयदशायां वर्तमानस्य मम तत् 

गोव" कुलम् भ्रष्टाः भतिन्नद्राः इत्यथः बे मनुष्याः तैः घोषणां घुष्यते विख्या- 

प्यते! सालिनौहत्तस् । 

(ख) खेदम् मन दति मनसा चैच्यावा स्त्रः जातः अमः खेद 

षति खतः। 9 
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 व्वेलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात् 
प्रहरति विधिम्॑मच्छेदौ न ल्न्तति जीवितम्" ॥ (र) 

एवं वेष्टा ससुत्पन्रो$पि । 

ईेपपितार्थप्रतीवातः 
प्रतिषेध इतीष्यते ॥ ३२८६ ॥ [श] 

यधा मस प्रभावत्यां विदूषकं प्रति प्रयु्तः। “सखे, 

कथमि तेकाकौ वत्तसेकनु पुनः प्रियसखौजनानुगग्य- 

माना प्रियतसाते प्रभावतो विदरू। श्रसुरवडणा श्राश्रा- 
` रिश कदि वि रौदा (१८) प्रयसः दीं निःश्वस्य (ष) 

“दा पृगचन्द्रसुखि }) मत्तचक्रोरगैते! 

मामानताद्भि! परिदाय कुतो गतासि ९। 

गच्छ त्वमद्य ननु जौवित! तूखंमेव 

दैवं कदथनपरं छतकछत्यमस्तु” ॥ (स } . 

{ १८) भ्रमुरपतिना भराकाय्य क्वापि नौतेति सर। 

. (व) उदाद्ररति दणतौति। दृदयं गादौदगं गुरुपौडम् अतएव दलति । 

स्यं दखितं भवतिन तु दिषा िदयते हिखख' नैव सवतीत्यवैः, विकलः सवशः. 

सायः मौह दच्ां वदति, चेतनां न सुदति खलति) भन्तर्दाहः तन 

रौरं ज्वष्टयति मणसात् म शछरोवि, मनच्छेद्ौ विभिः प्र्टरति नौवितं 

क्षम्तति न नाश््यदि। इरिणौहत्तम् | 

(म) प्रतिवेधमाह दूखितार्घेति). ईशिता भपीटविषयदख प्रतीघातः 
प्रतिष्ध षति द्प्यते। 

( प) छदापएरति यथेति) प्राकाव्य भाष्य) इतिराकारटाष्ान. 

सह्दमरः। 

(ख) द्ापष्ति। घा षति ददे! पूरषद्र ध्व चख यलास्तृखब्बुटी, 

म्तौ षलोरो (९ नैवं दखात्खयोषने, भारतानि यौदनमयादिति साद्; - 
स ^ 



२००. खादित्यदर्पणम् । - 

कार्य्याल्ययोपगसनं 

वियोधनसिति स्मृतम् ॥ ३८७ ॥ [इ 

यथा वैखां युधिषिरः । 

न्ती भोष्मदहोदधो कथमपि द्रोणानले निहेते | 

क्णपशौ विषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम् । 

सौमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावगेषे जये 

सवे जोवितसंशयं वयममौ वाचा समारोपिताः" ॥ (च ) 

प्ररोचना तु विक्ञेया 

संहाराधैप्रदर्भिनी ॥ इ८्८ ॥ [का] ` 

जक्नानि यास्तत्सस्बद्धौ, मां परिद्धाय त्यक्ष कुतः गतासि? नलु जौवित) 
तवम् षद तूयं भौत्र' गच्छ, कटथेनपरं क्त शदानतत्परं दैवं कछतक्लवयं छतार्थम् 

पस्तु भवतु । वसन्ततिलकं हत्तम् ¦ चव.ईच्ितख प्रतीघातः 

( इ) विन्नोधनमादं कायेति । काय्य भल्ययः ध्वंसः तख उपगमनं 

रातिः विसोधनमिति छतम् । । 
. (च ) उदाद्रति यथ्ति। भीर एव मदोदषिः मदाससुद्रः वख्िन् 

तीये परास ति भावः, द्रौण एव भ्रनलः तखिन् कथमपि निर्हेते निर्वाणतां 

नौते निहते. दति सावः, कणं एव भाभौविषः भोगौ सविषदन्तपत्नगः तथिन् 

प्रथमिति प्रकपेण शान्तिं नौते हते दति. सावः, शल्यं च.दिवं खगे याते युद्ध- , 
निघनादिति माषः, रव्यं जवे खल्पावेपे केवलं दु्योघनवधमातरावयिदटं इवथः, 

भरियषादसेन प्रतिखाषटखवता मौसेन. रसखात् वेगात चाचा द्ये व यदि दुर्योधनं 
न न्म तदाग्रि' प्रवेद्यामौवयेवंरूपेण वाक्येनेति भावः स्वै श्रमौ वयं नीवित- 

संणयं समारोपिताः । मौमखाग्रिपरवेशे भषाभिरपि मततव्यसिति. मावः। 
शाद लविक्रौडितं ठत्तम् । । 

(क) प्ररोचनामाडइ प्ररोचनेति। संहार उपसंहारसखय. भयैः विषयः तं 
भ्रद्षयति-या.सा उक्तिरिति. शेषः प्ररोचना विन्नेया । 



पष्टः परि च्छट; ३०६ 

यर्था व्या पाञ्चालकः। “शरदं देवेन चक्रपाणिना सहित. 
दत्य पक्रम्य कतं सन्देडेन । 

“पून्तां खलिसेन रन्न कन्शा राज्याभिषेकाय ते 

` छष्णाऽत्यन्तचिरोज्फिते त॒ कवरोवन्धे करोतु चणम् । 

रामे भातङ्टारभासखरकरे चतदुमो च्छेदिनि 

क्रोधान्धे च हकोदरे परिपतत्यानौ कुतः संशयः ? (ख) 

काव्यसंग्रह आादानम् ॥ ३८९ ॥ [ग] . . 

यधा क्यम् | 

न्ननु भोः समन्तपद्कचारिणः ! (च) 
नाहं र्ोन भूतो रिपुरुधिरनलाद्वादिताद्गः प्रकामं 

निस्तीर्णसप्रतिन्नाजलनिधिगदनः क्रोधनः लत्रियोऽस्ि । 

(षड) उद्ाष्टरत्ति यथेति! पद्यनाभिति। इदे राजत्निध्यादा्य, ते 

तव राज्याभिपेकाय र्वकलथाः खलिलेन पृष्यन्ताम्। कृषा द्रौपदौ भव्यन्त- 

विरोन्भिते पतिषिरपररिष्यकते कवरौषन्दं केथययने खयम् उत्सवं, चष दत 

शत्मव षव्यमरः । करोतु । श्रतेन श्राप्तिन फटरे .भाखरः दौप्यमानः 

कसे यतात द्वः एव दमाः वाः तेषां दैदिनि रामे भार्गवे, क्रोषासे 

सोदर भोय च धाश्शी युद्धे परिपतति सति संशयः लये षति शेषः क्वेः? नं 

एताः । शाद् लविक्रौडितं हत्तम् । पत सावद्य उपसंहारद्शंनम् 1 

` एग) ादटागमाह कार्येत्ति | कायाणां संद सम्यक् ग्र्षम् भादानम्। 

(च) छदाद्रसि प्येति। सुमन्तपष्ठकचारिषः समन्तात् पञ्चकं ;नदौना- 

सिति ओषः यत्र तचोक्तः कुर्तेवोयप्रदेदिभ्ेषः, यव कुरुपाणखवषं्ासः सम- 

भषत्, तद सारिः योटवर्गा द्वेः । 

(ङः) नामिति) भोमसेनं रिपृरधिराक्तदेष धावन्तं ट्या भयात् निहत 

पततितसेनिक्षगदान्तराखे गोपितकशेदरान् चंयामदर्तिनः योधान् प्रति भौमः 

सेनोिरियम् । भरंरथः रामः न, भूतः टेव्योतनदिक्नेषः न, स्पूव्णं सधिर- 

गदः श्ोद्तिदारिनिः साद्रादितानि साप्यायितानि दिसक्नितानौदः भङ्कानि 

२६ 



३०२ ` सादित्यदपंणम्। 

मो से राजन्वशराः! समर्िखिध्िषठासुक्ञगेषाः छलं वः 
लासेनानेन लीनेरतकरितुरगान्तदहितैरास्यते थत्” ॥ (ङ) 

त्र समस्तरिपुदधकायस्य संख्ौतलादादानम् 1 

तदादहृन्छादनं पुनः । 

कार्व्या्थमपमानादेः सनं खलु यज्गवेत् २९८० [च] 
यथा तत्रैव श्रुनः। य ! 

<"ख्रप्रियाणिः करोत्येव वावा शक्तो न कमणा । ` 

हतस्नाटशतो दुःखो प्रलापैरस्य का व्यथा" ॥ (ट) 

रथ निवहणाङ्गानि। ` ' 

सस्धिर्विंवोधी ग्रथनं नियः परिभाषणम् । 

यख तथोक्तः, क्रोधनः प्रकामं सम्यक् यथा तथा निस्तीर्णः उत्तौर्खः उरसनेटान् 
भ्रतिन्ता एव जखनिधिः समुद्रः येन सः भरतव गनः जिविड्ः दुरासद श्व्यधैः 

वियः षि. भवासमि। भो सो रानन्यवौराः! चत्रियेषु शौयश्रालिनः) 

यूयं समरश्रिखिनः रणा्नः शिखाभिः व्वालानिः चकेषयः दग्पेभ्य श्रययैः ओषा; 
अवशाः नाना रण्भं पान् घच्यतौति मावः भरतः वः युारम् पनेन 

तासेन कतम् भलं यत् यस्मात् वतासखादित्ययेः करिषु हस्तिषु तुररीषु भरेषु 

अन्तर्हितैः भततर्धानं गतैः तिरोद्धितेरिचधेः भतएव खौनै; विलयं प्रातैरिवेति 
मावः शाखते स्योयते युभाभिरिति शेषः । 

(च) छादनमाह वदाष्टरिति। कार्यार्थं यत् खदु भपमामादैः सनं 

सवेत् तत् पुनः दादनम् पाहः 

( छः) उदाष्रति यथेति । पप्रियाणौति । इतं चावृ्णं दुःयासनादोनां 

श्तं यख तादयः श्रतएव दुःखी परतिशोकात्तं दवय्धः एष दुर्ययौदनः वाखा 

अक्तः कर्णा न शक्तः प्रियापि करोतु कट्वा्वः वदत॒ पप्रकर्मु कार्येष 
किसपिन शक्रतौति शति भावः, भस्य प्रलाचैः भनधैकैः वाक्यैः व्यधा वेदना 

का! न कापोव्यधः। भवर टरयोघनसख वाद्येन सप्रसानख ङायकारिलात् 
उद्नस् 1 ॥ि 



धेष्ठः परिषदः 1 | ३०३ 

कतिः प्रसादं ानन्दैः समयोऽप्यपग्हनम् ॥ 

भाषगं प्ववाक्यच्रं काव्यसंहार एवं च| 

प्रशसिरिति संहारे जेयान्यङ्नि नामतः 1 

३९१ ॥ [ज] 
तते।. . - , । ति 

वौजीपगमनं सन्धिः ` १२९२ [भ] 
यथा वेश्यां भौमः। “भवति यन्नषेदिसम्भके! स्मरति 

भवती यन्मयोक्तं च्दजेत्यादिः" । भनेन सुखे चिपतवौजस्य 
(ख) पुनरुपगमनसिति सखिः । 

विवोघः काव्थमाग'णम् ॥ २६२ ॥ [ट] 
यथा ततैव भौमः । “सुष्ठतु मामायः चणसेकम् । युधि. 

छिरः। किमपरमवशिष्टम्। भौमः) सुमहदटवणिष्टम् । 
संयमयामि तावदनेन सुयोधनभोणितोचितेन पाणिना 
पाश्चात्या दुःशासना वष्ट केष्हस्तम् । युधिदिरः + गच्छतु 

एज) निवेहददाद्न्पाड थेति। सम्दादौनि चतुदंगनिर्वइधाप्ठस्व 
स्धेरद्रयनोव्दवैः । । 

(ॐ) सजिमाद बोनेति) मौलख पूर्वोिस्य छपगमनम् रद्भा्रनं 
सम्दिः। 

(ल ) छदाष्र्ति येति। रश्रदेदिसम््रवे! बाश्ररेनि! दौपदि! सुखे 
सुखाप्यसन्दो विस्य उद्मूतखू दीनस्द! 

(र) विगोपसाषश विगोष प्वि।! क्ये कर्गव्यलय मायेशम् चनें 

इदिशेदः। 



२०४ साहित्यदर्पणम् 
#, 

भवाननुभजतु तपख्िनौ (ट) वेणो संहारमिति” । अनेन केष 

संवमनकाथ्यस्यान्वेषरणादिवोधः 

उपन्यासस्तु कार्य्याणां ग्रथनम् ॥ ३६४ ! [ड] 

यथा-तत्रैव भौमः, “पाञ्धालि! न खलु मवि जोवति 

संहत्तव्या दुःशासनविलुलिता ( ठ ) वेषिरात्मपाणिभ्यां तिष्ट 
खयन वादं संह रामोति" चरनेन कायस्यो पर्ेपाद् ग्रथनम् ) 

[र जिणयः पुनः ! 
4 5 

अनुभूता कथनम् ` ` ` एरर [ण 

यथा ततैव भौमः। श्टेव! श्जातश्तो! श्रद्यापि 

दुर्योधनहतकः) मया हि तस्य दुरात्मनः 

“भूमौ चिरं शरोर निहितमिदमखक्चन्दनाभं निजाङ्गे 
नलच्छौ राये निषिक्ता चंतुरुटधिपयःसौमया सादमूर्व्या › . 

सत्या मित्रारि योधाः कुस्कुलसनुजा दग्धतेतद्रणाग्नौ ` .. 

नामैकं यदुत्रकौषि चितिप ! तदष्ठुना धार्त॑राष्रस्य ओषम्” (त) 

(ठ) उदाद्रति यथेति। केशः केशसमूरह, पाथो इस्श्च कलापार्थाः 

कचात् परे दत्यमरः। संयमयामि वक्तासि! तपिनी वराकी । 

(ड ) य्रथनमाद उपन्यास इति । कायाणम् उपन्याखः कौर्सनं यथनम् । 

(ट) उदाद्ररति यधेति।  दुःशासनविलुखिता दुःशासनेन विपय्धाखिता 

श्राकपणार्थ" बन्धनात् यावित इत्यधः। । 

(ख) निण्यमा निण्य दति। भ्रनुभूतख शुक्त कतख दधेः पर्थ 

कायस कथनं निखयः। 

(त) उदाहरति स्या हौति। भूमौ शरौरंः किप्तः पातितं चन्दनाभं 

*चन्टनवत् सुखस्पमिति भावः द्द् षक् तख रषिर निनाद्नि्ितिम् 

चरन्पतम्। चतुर्णाम् उदधीनां सुद्र पर्वा नलानि खौमानो यखालार्या 

उच्मं प्रविव्या सादं चक्रः भाय मवतोल्ययेः निषिक्ता पर्पिता। ऋतया ` 



>“. पष्टः परिच्छेदः। ` “३०४ 

` परिवारल्लतं बाक्चं 
 वद्न्ति पररिभाषरम् ॥ ३९६ ॥ धि] . ` 

थथा शाकुन्ते। राजा । श्राय! प्रथ सा तत्र भवतौ 

किमाख्यस्य राजर्षेः प्रतौ । तायो । को तस्स धम््दार- 
परिटद्णो णामं गणदिश्छदि (१८) । ( द) 

लव्धार्थांगमनं क्तिः ॥ २९७ ॥ [ध] 

यया वेणां छष्णः। “एते भगवन्तो व्याखचास्मौकिप्र्- 
लयोऽभिषेकं घास्यन्तस्तिष्ठन्ति इति” श्रनैन प्राप्तराज्यस्याभिः- 

घेकमङ्गनलैः स्थिरोकरणं कतिः (न) + 

शुश्रुषादिः प्रसादः स्यात् ॥ ३९८ ॥ [प] 

{( १८ ) कस्स ध्मेदारपरिष्यागिनो नाम यरहटीष्यतीति खं । 

| 

`सिवापि कि इना कुरुकुलेषु रे सनुजाः सानवाः योधाः युदधाेष्पस्यिता इव्यर्धः 

एतत् सै रप्र दग्धं खीक्ततं नि्टतमित्यधंः 1 हे दितिप } यत् एकं नाम 

दर्योधनेति ओषः व्रदौषि कथयसि धार्चराटख भरना तत् तन्प्रातरमेव गेषं नाम- 

चेपः कतो दार्तराष ्ति भावः । -दरधरारठतच्तम् ! भत लतकायस्य कनम् । 

(च) परिभाषणम् परिषारेति। परिवादः कन्सा तेन हतं वाद्य 
सरिभिपणं वटन्ति। 

(द) उदाहरति येति । स्पदटम् । स्तर कुसाजनितवाक्यकचनम्। 

(ध) एतिमाहइ लयति! खस्य भाष्य शर्धस्य तिषयम्य जायमनं 

प्राकाश्चेन खिसेषटरपं छतिः । 

(म) उदाषर्ति वदेति) स्परम्। 

(प) प्रादमाद एृदादिरिति! श्यूदादिः सैददिः श्वादः! 



३०६ ` सादित्यदपणम्। 

यथा तत्नैव । भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम् । 

नन्दो बाज्छितागमः . ॥ ३९ ॥ [फ] 

यथा तत्रैव द्रौपदो `विस्रुमरिदं एदं वावारं णएाधस् 
पसादेण युणोदि सिक्छिस्ं (१९) 1 (न) 

समयो दुःखनिर्याणम् ` ॥४००॥ [म्] 

| रत्नावल्यां बासवदनत्ता। रत्ावलीमालिद्य । “समस्सस 

वरी णिए! समस्सस (२०) । 

| | तद्कषेदुपग.हनम् । ̀ 
यत् स्यादङ्तसस्प्रा्धिः ॥ ६०१॥ [स] 
यथा सम प्रभावत्यां नारददशनात् प्रदयुन्न उद्घ मवलोक्य । 

“ट धदियल्लेखाभिव कुसुममालां परिमलः 

स्सद्श्ङ्खेणोष्वनिभिरुपगोतां तत इतः । 

(१९ ) विद्यतसपि तदेतद् व्यापारं नाथस्य प्रचादेन पनरपि चिचिष्या- 

सौति सं०। 

(२०) समाश्चसिदि भगिनि) उमाशखिद्टौतिसं°) 

(फ) अानन्दसादइ ्रानन्द् दति। वाज्छितस्य भ्रभौचसख चागमः तच्च 

निता प्रीतिरिति भावः श्रानन्दः] 

(ब) उदादरति यथेति । एतं व्यापारं केशवन्नलाय्येमित्ययेः । 

(भ) समयमा समयस्ति। दुःख निर्याणम् अपगमः ससयः। 

(म) उपगूहनसाइ तदिति। यत् चद्सुतख चायव्येस्य सम्मरािः 

खसागमः तत् उपगृदनं भवेत्] "५ । 
| 

(य) उदा्ररति) यथेति) 'दषदिति) परिनलेन सौरभेण भमतां 
सरतां भ्ङ्ाषांयाः वेषः ससहाः तां ध्वनिभिः. गुणगुणखतैदपगीतं 



पष्ठः परिच्छेदः! ३०४ 

दिगन्तं ज्योतिरभिस्तुहिनकरगौरैधैवलयः 

, जितः कैलासाद्विः पतति वियत; क्रं पुनरिदम्” 0 (य) 

भ सामदानादि भाषम् = ॥४०२॥ [र्] 
यू चर्डकौशिके । “धमः । तदेहि घमलोकसधितिष्ठ” (ल) ,. 

` पूर्ववाव्वन्तु विन्नेयं ` . 
 यथोकतार्योपदभ॑नम् ॥ ४०२ ॥ [ब] 

यथा वेण्यां मौमः । वुद्धिमतिके ! क खा भानुसती परि 
भवतु समरति पार्डवद्ारान्*” । (भ) 

बरप्रदानसम्प्रा्िः 
काव्यसंहार इष्यते ॥ ६०४ 1 [ष] 

इव्दितां विदुप्रेखासिव + तदङ्धित्पुल्मिव कमुमसाधां दधत् धारयन् तत इतः 

समन्तात् तुहिनिकरथन्रः तदत् गौरैः शसः न्योतिभिः रैहप्रभाभिः - दिगन्त 

धवलयन् गैतौकुवन् वियतः पाकाशात् दतः भखिन् प्रदे कैलासाद्विः पतति १ 

द्द पुनः किम् घराश्रयमेतदिव्घः) शिखरिणीहत्तम्। भत; षष्ट.तप्रतिपत्तिः। 

(र) भाप्ण्माद् सासेति। सान प्रियसाषखे दानादि चतत् भाषणम्) 

(छ) उदार्रति य्ंति। स्पटम्। भचर धर्मस प्रियवाक्यम् रीति 

घमलीकसख दान्त । 
(ष) पूदवाद्वसाह पूद्वाक्यसिति।) वधोक्तखय परख उपदर्णनं ससुवितो- 

तरदानं पुवयाक्यः विन्नेयम्। 

(५) उदरति येति सानुमतौ दुर्धयो्ठनपत्री । पठं भानुना 

पाखालीं प्रति परिहितम् प्रदानो दुर्योधने निष्ते सौररेनेन तख प्रदुत्तर्- 
मभिहितम्} 

(ष) कान्यखहारमाइ वरेति! वस्ख भभीघ्य वत् प्रदानं तख सम्बा्िः 
- फाव्यष्य ठार प्यते । 



(१ सादित्यद्पशम्। 

धथा सर्वत्र । “किन्ते भूयः प्रियमुपकरोमि, । 

चपदेशदिशन्तिसतु 

ग्रशस्िरभिधीयते ॥ ४०५ ॥ [स] 

. यथा प्रभावत्याम् 1 

''शजानः सुतनिवियेषमधुना पश्यन्तु निलयं प्रजा 

जौोयासुः सदसदिषैकपयवः सन्तो गुणयग्रादिणः। 

शस्यख॑णससदयः समधिकाः सन्तु ्षमामण्ले 

भूयादव्यभिचारिणौ चिजगतो भक्तिश्च नारायणे" ॥ (इ) 

श्रत च उपसंद्ारप्रशस्थोरन्त एकेन क्रमेरौवं सथितिः । 

दह च मुखसन्धौ उपच्चेपपरिकंरपरिन्धासयुत्तयुब्ेदसः 

साधानानां प्रतिभुखे च परिसर्प॑णप्रगमनवच्ोपन्धासपुष्पार्णा 

गभे श्रभरताहरणमा्गतोटकावक्तेपाणां विम ्रपवादशक्ति- 

व्यवसायप्ररोचनादानानां प्राघाच्यम्। “श्रन्येषाच्च यघा- 

खम्भवं सतिः इति केचित् । । 

चतुःषष्टिविध' द्येतदङ्ग प्रोक्तं मनोषिभिः । 

(घ) प्र्स्तिमाई चरपेति। च्पख टणादेख षादिपदेन ब्राह्मणदीर्मा 

यष्टपम् । श्यानतिः प्रशस्तिः भभिघीयते । । 

(ष) उदादरति यथेति! ्रघुना साम्प्रतं राजानः सुतनिर्विशेषं पएव- 
वदित्वधः प्रलाः लोकान्, प्रा खात् सन्ततौ जने दल्यमरः। नित्यः सततं 

यश्चन्तु भवसोषयन्तु सदसतां विवेके पटवः समर्थाः गुषग्रादिणः सन्तः साधवः 

लोयासुः जलवयुक्ता भवेयुः । चमामण्डलै एयिवी तचे समधिकाः प्रचुराः शसयानां 

स्वर्पानाच्च सण्डयः सम्पदः खन्तु भवन्तु । तथा विनगतः नारायणे भव्यभि- 

-खारिचौ सचला भक्तिः मूयात् । शादूलवितक्रौडितं ठत्तम्। 

( च ) चतुःषटिविधमिति। एतत् चतुः षटिविघम्. भद्ध सेरिति भेष 



'घष्टः परिच्छेदः। ३०६ 

कुर्य्यादनिथते तस्य सस्यावपि. निवेशनम् ॥ 
 रसानुगुणतां बीच्च रसस्यैव हि मुख्यता ॥ 

|  ॥४०६॥ [च्] 
यथा वैणौसंदहारे दतीयाद+ दुर्वयोधनकणेयो्महत्सम््- 

धारंणम् । एवमन्यत्रापि ! यत्तु “रुद्रटादिभिनिंयम एव 
इत्युक्तं तक्लच्यविरुदम् (क) । 

इ.्टाय'रचनाश्वव्यलामो ठत्तान्तविस्तरः। . ̀ 
रागप्रा्भिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनन्तथा ॥ 
प्रकाशनं प्रकाश्चानासङ्गानां षड़्विध' फलम् । ` 
अद्गहौनो नरो यद्वैवारग्भच्तमो भवत् ॥ 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते । 
सम्पादयेतां साङ्ग नायकप्रतिनायकी ॥ 
तदभावे परताकाद्यालदभावै तध्रेतरत् ४०७ [ख 

मनोपिभिः विदहिः प्रोक्तः, अनियते निर्धारिते उक्तयौव्या ति भावः सन्धी 

अपि रषातुगुणतां वीत्य तख चतुःपिविषयय द्गस निवेशनं दु्य्यात् नियता- 

करेऽपि सखादिरुखौ रसानुकूल्य विवे चनया अन्धसस्थद्गान्यपि निवेशयेदिति भावः| 

हि यतः रससैव स्ख्यता प्राधान्यम् । 

(क ) उदाहरति ययेति । स्म्प्रघारणं युक्तिः सात सुखसन्स्द्रम् ६, 

अन्दचापि सन्पौ तदर्षने दृग्वते। शत्यविरुडं मद्टाकवौनां प्रयोगख 

विरुद सहाकविप्रयोये तस्य नियमस्य दर्थं नादिति मावः। 

(ख) सनां फलान्याह ष्टेति। ्डरमनां फलं पडविघम्। श्टाव. । 

‹ सदना, भाद्य्यष्दाभः, उत्तान्तविख्रः, रागप्राप्तिः प्रयोग मोप्यानां मौपनं 



३१० शाितवर्दपणम्। 

प्रा्ैलं प्रधानं पुरुषप्रयोज्योनि सन्धयङ्कानि भवन्ति । 

किन्तु उपक्तेपादित्धं वौजस्यास्यमावसघुदिटलात् चप्रधान- 

पुरुषप्रयोजिंतमेवं साधु! 

रसव्यक्तिमपिच्येषामङ्गानां संत्निषैशनम् । 
न तु कैचलया शास््रखितिसंम्पादनेच्छया ॥ 

॥ 8०८ ॥ [म्] 

तथा च यदेश्धाम् । दुख्यौधनस्य भानुमत्या सड विप्रलम्भो 
(घ) दशितस्तत्ता्टशेऽवसरेऽव्यन्तमनु चितम् । 

भविरुखन्तु यटहत्त रसादिव्यक्तयेऽधिकम् । 

तदप्यन्यथयेद् धौमान् न वदेहा कदाचन् ॥ 
॥ ४०९ ॥ [ङ] ̀ 

तथा प्रकाश्यानामक्तानां प्रकाशनम् । अङ्नहौनः नरः यदत् मारम्प्रदमः काय्य 

चमो नेव भवेत् तथा भद्हौनं काव्यं प्रयोमाय व्यवहाराय वा भभिनयायन 

युज्यते न प्रयोगा भवतौव्ययः। नायकप्रतिनायकौ सन्धेः शद्ग सष्पादधेर्ता 

प्रयुन्लीयातां तदय सन्थङ्ग्छय पभावे पताकायाः भयप्रहतौः सम्पादयेतां ददमावै 

पताकाद्यमावे इतरत् अन्त् वौनं सम्पादधे तामित्यव्वयः । 

(ग) ररौति। रसव्यक्षिं रसस्य प्रकटतासपेच्छ एषाम् अङ्गनां सद्रिवैश्रनं 

प्रयोगः काव्यमिति गेषः केदलया भासरखितिखम्पादनेच्छया नतु नेवसव्रि- | 

वेश्रनसिति शेषः रसम्यक्तिभिवतुवा म भगतु भासरमयादारषाधमेव -नेषां 

प्रथोगादहतेति भावः । 

(च) विप्रलम्मः शहारमेटः। 

( ङ ) भविर्द्धमिति । घौमाम् ननः अविर यत् हन्तं बरितं, रसा- 

दीनां यक्ते प्रकाघ्राय तदपि अधिकं यथा तधा भन्यययेत् अन्यधा कुयात् 

विपवाखयेदिव्ययः, वा दाचन न वदेत् । 



पष्ठः परिच्छेदः । ३१९ 

` श्रनयीददाहरणं मतुप्रवनयषु श्रमिव्यक्गमेव । षध हत्तयः। ` 

शङ्गारे कौशिकौ वीरे सात्तु्यारमट पुनः । 
रसे रौद्रे च बीभत्से हत्तिः सर्वत्र भारती ॥ 
चतसो घत्तयो देताः सर्वनाय्यसख माटकाः । [च] 

श्यर्नायकादिव्यापारवदिशचेषा नाटकादिषु ॥ 
॥ ४१० ॥ [ङ] 

तत्र कौशिकौ । 

या सच्छनेपध्यविशेषचिचा 

स्तीसद्भला युष्कलन्टल्यगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा 

सा कौशिकी चारुविलासयुक्ता ॥ 
नर्म च नर्मस्फुजीं 
नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भ । 
चत्वाय्धङ्गान्यस्याः ॥४११॥ [ज] ` 

(च) ठतोराह भयेति। इत्तययतसः, पारे कौशिको, वौरे सावत, 

सीट नोभ अर्स भारमरौ । वव्र एतदव्यतिरिक्त भारतौ एतादतसः सर्व॑- 

राय्यष्य मादकाः जनन्यः! एतासासन्यतरया अधोक्तया यदोक्तख्पादि नार- 

कानि रचयितन्वामौति मावः। 

(क) तासां खष्पमाह रिति! गारकाटिषु मायकादीनाम् सादि- 

पदेन गाविकादटेगरषएव्यापारदियेषाः केटामेदाः ठत्तय इति शेषः । 

(ज) कौरिोमाडइ ततेति। द्कतीन मनोषरेय नेपप्यदिश्यश नािका- 

दौनां मूषद्विशेदेख चिता मनोहा शोमातिश्यदतौ सौदा नारीमूयिष्ठा 
पषष्ानि प्रषुरादि रृषगीतानि बयां तादश कापतोपभोमः शत्रारः त्ख 



३१२ ` -सादित्यद्पयम् 1: 

त्च) | 

वेदग्धाक्रौडित' नम | 

इष्टजनाव्जनक्तत्तचापि विविध' मतम् 

विदितं शुचहास्येन सश्ह्ारभयेन च ॥९१२॥ [भ] 

तत्र केवल्ास्येन विदितं यथा रलावल्याम् 1 वासुचदनत्ता 

फलकसुदधिश्य सहासम् ! “एसा वि अवरा तब समवे जा 

लिदिदा णदं किं अन्न वसंतस्छ (विस्छाणंः" (२१) । सथ्छङ्ार- 
दास्येन यथा शाकुन्तले । राजानं प्रति णक्घन्तला ! “श्रसंतुष्टो 
उण किं करिस्यदि (२२) 1 राजा) इदमिति व्यवसितः (ज) 

शङ्कु! वक्त ढौकते" 
समयदहास्येन यथा रन्नावल्याम्। श्रालेख्यदश्रनावसरे। 

^“सुसज्नता । खादो मए एसो वत्त॑तो समरं चित्तफलएण । 

ता देबौए गदु च्रं णिवेदडस्पं" (२३) एतद्ाक्यसस््रन्धि. नर्मोदा- 
तम् । एवं वैशवचेष्टासम्बन््य पि । 

(२९१) एषाप्यपरा तव समौपे यथा चिखिता इटं किमाव्यवसन्तख 

विन्नानर्िति से°"1 । 

(२२) भखन्तुष्टः पुनः किं करिष्यतीति से०। 

(२३) प्तातो भया एषं ठत्तान्तः ससं पिचपफलकेन तेत् दैव्ये गल्ला निवे 

दचिष्यामौति सं०। | 

प्रभवाः उपचाराः श्रद्रमनि यस्याः तथा चारुभिः मनोर ̀ विलासैः घौर 

सुटिति खचणोक्तैः युक्ता च वर्तते रसोऽनयेति उत्ति; कौषिक ¦ भाः कौरि- 

कयाबत्वारि चद्ननि-~~नर्म, नर्मफर्लः, नर्भसखोटः तथा नमंगर्भः) |, 

(मा) नाइ वेदणग्धु्रति। श्टननानां सामाजिकानाम् भावजनसत् 

सनोरद्ननकरं वेदश्धेयन चातुर्वय क्रौडितं क्रौडनं मावे कप्रव्ययः, न्म 1 तद्ध 
विवि॑--ग्रडहाखविद्टितं, खथद्ारषटाखविष्ठितं, समयहाखविहितम् । 

` (अ) उदाष्ररति क्रमैषय तत्रेति) व्यचखितः कृतनिश्चयः । 
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` षष्ठः परिच्छेदः । ` ३१३ 

नम॑स्फजैः सुखारम्भो 
भयान्तो नवसङ्मः ॥ ४१३ ॥ [ट] 

यथा मालविकायां सद्घ्तसायमभिखतायां नायकः! 
“विद्धज सुन्दरि! सद्गससाध्वसं 

ननु चिरात् प्रति प्रणयोन्मुखे । 
प्रतिग्टद्ाण गते सष्टकारतां 

त्वमतिमुक्रलताचरितं मयि 

मालविका। “महा देवौए भएण श्रष्पणोवि पिभ्रं कत्त 

ष्द पारेमि" (२४) इत्यादि । चरथ नमस्फोटः 

नर्मस्फोटो भावके 
सुचितोऽल्यरसो मतः ॥४१४॥ [ड] 

यथा मालतौसाधवे। 

“गमनमलसं शून्या दृष्टिः शरीरमसीषवं 

श्वसितमधिकं किष्चैतत् स्यात् किमन्यदितोऽधवबा) 

(२४ ) मरुदेवया भवेनाननीऽपि पियं कशुः न पारयामीति सं* 1 ` 

1 1 व क 

(ट) गर्मसछृजमाह नर्मस्फनं प्ति । सुार्ः प्रथनपृषठकरः मयानः 
भवादसानः नवः द्रमः नमस्प. जः । 

(ठ) छदाषरति यघेति। द्द्धिजेंति नयु सुन्दरि! सदरम साष्वसं भयं 

ष्टि ष्यन, शदिरात् प्रति प्रपदोन्ठे प्रपयाधिनि भतएव सहकारतां रला 
सत रते सवि तम् भतितुषतायाः साधदीलतावाः ` चरितं प्रतिग्टह्माक, 

सश भतिपुकखता सष्कारमाशिङ्गति तथा तं मनामािदसेति भागः| 

दुतदिखम्दितं ठते) टुतदिखन्बितमाह नभो भरादिति खद्रात् । 

(ख) गमस्छोटमाहइ ्येति। भावेभेः ईषत् सूचितैः पादैरिषदः 
शूवितः भल्परसः प्रहारः न्मोटो मतः। 

२५ 



३१४ साहित्यदर्पणम् । 

श्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 

ललितमधयस्ते तै भावाः चिपन्ति च धीरताम्" ॥ 2) . 

परसलतसगमनादिसिभोवकलेशेमाघवस्य मारत्यामनुरामः 

स्तोकः प्रकाशितः। 

नर्मगर्भ व्यवहति- 
नेतुः प्रच्छन्नवर्तिनः॥ ४१५ ॥ [ण] 

यथा तत्रैवं सद्ीरूपधारिणा माधवेन मालल्या मरण 
व्यवसायवारणम्। 

| प्रथ सात्वतो । 

सात्वती बहला सत्तशी््यलयागदयार्जवैः 
सहर्ष चंद्रश्ङ्गारा विशोका सान्न ता तथा ॥ 
उल्यापकोऽथ ` संहाय; संलापः परिवर्तकः । 

(ड) उदाद्रति यथेति । गमनस्सिति ¡ रासनम् अलसम् त्राल्ययुक्र ` 

सन्दमियर्धः, टृ: शन्या नावद्धिता कुवापि पततौति भादः, शरोरम् भौतं 

सौहवरदितम् भाहाव्यभोभादिवर्ननात् मलादयपनयनामावाच्च दति भावः, 

खितं निःचाखः मधिकं रौधमियथः) कि किमपि एतत् श्रव शतः 

भसत् भ्रन्यत् क्रि खात्) भुवने लगति कन्दपस्य भान्ना भ्रमति, यौवन 

विकारि बिकारकारणम् ! तेते खलितसुरा ललितेन वागवैश्योः मधुरता 

तत् डगर चितं ललितमिति लच्पोक्तेन सधुरा;ः मनोषराः भावाः प्रकाराः. 

पौरतां धैथ्ये चिपत्ि खाचयन्तिच। रिफीहत्तम् । 

(ष) नक्रगमना तसगक्ष दति । प्रच्छुत्रवत्तिनः गूट्चार्णिः नेतुर्नायकखः 

भ्यवद्धतिः व्यवद्कारः नसं गभं दख तथोक्तः । 

-- (त) साच्चतौसाहइ भयेति। खचर महानुभावतया शौर्ये वलेन त्याभेन 

दानयत्य! दयया भाल्वेन च बहुला पूणा खदर्षा, सानन्दा चुद्रश्ारा श्रय. 



पष्टः परिच्छदः! ` ` ६११५. 

विशेषा इतिं चत्वारः स्तेयः परि- | 
कीर्तिताः ॥ [ त] 

उत्तेजनर्कैरी शवोर्वागुापकं उच्यते ॥४१६॥ [थ] 
यथा वोस्चरितै पञ्चमाद्धे! : . । 

^भ्रानन्दीय च विस्मयाय वचे मया च्टोऽसिदुःखायवा. 

व्ैटग्णयन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वदर्णने -चत्तुषः ?। . 
तवससा्कत्यसखस्य नास्मि विषयस्तत् किं हया व्वाद्तैः १ | 
श्रस्िन् चिश्रुतनामदन््यंदमने पाणौ घतुजश्धताम् ॥ {द) 

मन्ता्धदटेवशक्यादेः संहाल्यः सङ्कमेदनम्४१७ [ध] 

क्रारभावा विभरोका भोकर्डटिता खादता उचसत्कासा एति; सात्वती । 

तस्ाद्तारो मेदाः--उलापकः, संत्य, संलापः, परिवत्तकथच। : 

(ध) उल्यापकमाइ उत्तेननकरौति। धतः प्रतिना्कसख छउततेलनकरौ 

क्रोधो क्षीपनौ वाक् उल्यापक उष्यते। ` । | 
(द्) उदाहरति यथेति! भानन्दाधैति। स्म॑ प्रति वालिन उक्तिः। 

परानन्दाय परीयते विस्मयाय लोकोत्तरजरितरूपद्शनननितचमत्काराय वा पधा-.. 

ष्परे दुःडाय एतारटश्रीऽपि !ईइन्तव्य शति विषादायेव्य्धः समरति दृटोऽचि, वु 

पुनः तव दर्ने मम चचुपः वेटषयसमपि टश्ाभावोऽपि ढभिरपि कुतः? नैष 

ठर्िरसौष्यषेः एनः पुनव दश्ंनेच्छा सम वक्षते दति भादः. तव सदतिरेव 

सादन्यं सहः शत्यः तेन चत् सुखं तद्य विषयः पातम् न भसि रहं तव. 

सैनीसृखखोलुपो नष्ति भादः! तत् तस्मात् दतोः ठया निस्यकंच्त्िधः 
लपिते; भाषतेः किम् १ न किमपि प्रसो्नभिव्यधः, श्रखिन् नियुते प्रसि. 
्रष्यावमिथेः शामदन्यद्य मादस दमनं देन तादश पारो घुः जुन्मतां 
रजताम् । धतुगहासेति भावः) भ्राटूःखविक्रोडितं ठचम्। । 

(ध) ते्ाव्यमाह मन्ति! मनः सन्तदाबखम् श्धः धनं दैवः. 

दैवौ चमता सादिपदेन कोथ्लादिग्रषपम् एतघ्मात् कारकाद् सद सम- 

। शायछ दनं एषषरपं संहत्य: । 



२१६ सादहित्यद पणम् । 

मन्तशक्चा यथा सुद्रारात्तसे रा्तससहायानां चाणक्येन 

स्वुख्धा भेदनम्) श्रधशक्तयापि तत्रेव । दवश्क्धा वथ 

रामायरे रावशादिभौषणस्य मेदः 

संलापः स्याट् गंभौरोक्ति 

नानाभावसमाश्रयः ॥ ४१८ ॥ [न] 

यथा वौरचंरिते, रामः “श्रसंशयं किल सपरिवारः 

कार्तिकेय विजयाविंतेन भगवता नौललोहितेन परिवस्र- 
सहखान्तेवासिने तुभ्यं प्रसारौक्षतः परशः परशुरामः 

गाम! दाशरथे! स एवायमायपादानां प्रियः परशु 

इत्यादि (प) 

प्रारग्भादन्यकार्य्याणां 

करणं परिवत्त कः ॥ 8१९ ॥ [ फ ] 
यथा वेर्ां भोमः। “सदेव ! गच्छ त्वं गुरुमनुव्त॑ख 

श्रहमप्यस््ागारं प्रविश्यायुधसदहायो भवामोति यावत् श्र्वः 

्रमन्तयितव्येव मया पाच्चालोति? (व)। श्रधारभटो। 

(न) रुंलापमाद संलाप द्रति; नानाभावानां समाश्रयः ममौरा 
गुर्वी उक्तिः संलाप्रः स्यात् । । 

(प) उदाहरति यथेति। सपरिवारेति। सपरिवारस सागुचरख 

कात्तिक्ेयस्य विजयेन परश्रामकेकेरेति भावः भाव्विंतः वशौक्ततः प्रीकित 
त्ययः तेन । अच टैवविषयरतिख्पे वौररखस्य समाश्रधेख उक्ते्गभीरता। 

फ) परियत्तकमा प्रारव्यादिति। प्रारयात् कर्तुमुपक्रान्तात् कायात् 
श्रन्पकार्य्याणां करणं परिवत्त'कः । 

(व) उदाहरति ययेति। स्परटम् | घव भायुघागारप्रवेञ्जड्पात् सारः 
यात् पाद्वालौदसामन्रणएख्एख भन्यकायख करषम् | 

~न 



` षष्ठः परिच्छदः) ` ::३ ९७ 

मायेन्द्रजालसंगरासक्रोषोद्भान्तादिचैष्टितेः । 
संयुक्ता बधवन्धादैरुदतारमटी सता ॥ {म ] 
बस्तूल्यापनसम्फ टी संचिधिरवमातनम् 1; | 
दति भेदास्तु चार आरम्य; प्रकौत्ति ताः॥[म] 

मायादयुलापितं वस्तु वस्तुत्धापनसुच्यते।॥४२०।॥[घ] ` 
॥ यथा उदाद्तराघवै । 

““ जीयन्ते जयिनो नितान्ततिमिरत्रातर्विंयदयापिभि- 

भाखन्तः सकला रवेरपि करः कस्मादकस्मादमौ 1 
. एतै चोग्रकवन्धकण्रुधिरेराध्मायमानोटस- 

` सुख्यन््याननकन्दरसनलमुचस्तौत्रान् रवान् कैरवा” इत्यादि (र)। 

(भ) भारमटीना्् "भयेति । माया लविशरेषः इनदरेनालम् चष त- 
प्रदण्कविद्याविशेषः संयमो युर .क्रोषेन उटमान्तवादि। दव्येवं॑चेषितैः 

` ध्यापारेः तथा वधवन्धनादैष् युक्ता उडता दारणा वत्तिः भरारभटी। | 

(स) तष्टदानाष् वस्तिव्यादि ) वस्तूल्यापनं म्फ टः संचििः भवपा्तनम् 

एते घतदारः भारभय्याः सेटाः कीर्तिताः । 

(य) त्र दलुल्यापनमाह मायेति। मायादिना ल्थापितं वस्तु वरू 

व्यापनम् उश्यते 1 ~ । ब्" ५५ 

(र) छदाषहरति यथेति । लौयन्त द्सि। भ्रमौ जयिनः सर्दोत्किप- 
शालिनः साखन्तः दोप्यमानाः सकलाः ससयाः रवेः सूययस्य कराः सयृखा चपि 

-कष्मात् कथम् भक्ख्ात् सष्सा विचट्न्यापिभिः गगनाच्छादिभिः नितान्ततिमिन् 

प्राते: गादानख्क्तारनिचयैः गोयन्तं पराभूयन्ते भाव्छादयन्तं द्रव्य्धः एते च 

केर्वाः धनाः उद्ादां सीपणानां कष्न्धानाम् पाथरस्वक्रेवरापयां कस्टरषिदः 

अाए्ायमानं पृद्यसापम् उदरं येषं तादट्ध्राः तथा अननं सुखसेव कन्दस 

यु गचवि्ेप श्यः तसाः नसं सुखम्ति त्यजन्तीति तवोक्ाः एक्कासुखा 

ध्न्यः सन्तः तीत्रान् उयान् रवान् सुखन्ति व्यनन्ति कटौरं शब्दायन्ते इव्यय; । 

श्यद् षवि्षोड्तं दत्तम् 1 अद सायया भनकारक्दन्दादौगां दसनाम् दर्थः 

पनम् । ` 



-३१८ साहित्वदर्षणम् । 

सम्फोटसतु समाघातः 
क्रुदसत्वरयोर्दयोः ॥ ४२१ ॥ [ ल | 

यथा मालव्यां माघवाघोरघण्टयोः । ` 

संििर्वस्तुरचना शिल्येरितरथापि वा । `. 
सं्चिधिः सखाच्चित्ती च नेतु्वन्तरग्रहः ४२२ [व] 

यथा उदयन चरिते किलिन्नदस्तिप्रयोगः । हितीयं यथा । 

वालिनिदन्या सुग्रौवः। यथा वा परश्रामस्योद्त्यनिहक्या 

शान्तत्वापादनम् । “पुखा ब्राह्म णजातिरिति (अ)। 

प्रवेशवासनिष्क्रान्तिदर्षविद्रवसम्भवम् । 
अवपातनमिलयुक्तम् ॥ ६२३ ॥ [ष] 

यथा क्त्यरावंणे षष्ठेऽड्धं। प्रविश्य खद्रदस्तः पुरुष 

इतिः घतः प्रति निष्क्रमणपथन्तम् । 
् । 

पर्वसुक्तेब भारती ॥ ४२४ ॥ 
अध नाव्योक्तयः। 

अश्राव्य खलु यद् वसत्, तदिह खगत' मतम् । 

(ख) सम्फठमाडइ सम्फ़ट इति। क्रुचचसत्ररयोः समाघातः सम्यक् 
प्रहारः सम्फटः। 

(व) छंचिप्तिमादइ खंचििरिति। श्िल्यैः एतरथापि भन्यप्रकारेणापि 
बसृनां रचना संचििः । कि नेतुर्नायकखय निहत्तौ खनव्यापरात् इति भावः 
नेत्न्तरख्य नायकमेदस्य गरदः यणं न्नानलिवययैः संचिसिः। 

| (अ) उदा्टरति यथेति । किलिन्नषटसिप्रयौगः काष्टनिर्भितष्क्िप्रयोगः ¦ 
श्रत्र लयेन रचना । न्यत् खरम् 

६१) भवपातनमाद् परवैेति खम् । 



वष्ट; परिच्छदः, ` ३१९ 

सर्वश्राव्य' प्रकाशं स्यात्तद्ववैदपवारितस् ॥ 

रस्यन्त यदन्यस्य पराहच्यं प्रकाश्यते । 

विपताककरेणान्यानपवार्य्यान्तरा कथाम् ॥ 
अन्योन्यामन्गं यत् स्याव्ननान्ते तज्जनान्तिकम् । 
किं बवीषौति यत् नाय्य विना पावं प्रयुज्यते॥ 

शरुलेवानुक्तमप्यधं तत् सयादाकाशमामितम्४२५[स ` 
यः कचिदर्ध यस्माद् गोपनीयस्तस्यान्तरत ऊद सर्वा. 

कलिनामिताना सिकं तिपताकलक्तणं करं कत्वा अन्येन खद 
यन््न्तयते तत् जनान्तिकं परान्यान्यस्य रहस्यकथनमप- 

वारितम्। जेषं ख्म्। 

दत्तां सिदाच्च सनाच्च वैश्यानां नाम दर्णयेत् । 
दत्त प्रायारि वणिजां चैटचैस्योस्तथा पुनः ॥ 

वसन्तादिषु वर्णस्य बस्त् नो नाम यञ्नवेत्४२९[ह] 

(ख) नाल्योज्ञौराह भयेति । भय्राव्यम् अन्यैः त्रोतुमनदमिवर्धः। अन्यस्य 
पद्य अन्ये जनं पद्यात् कत्वा यत् रदं गुप्ं वस्तु प्रकाश्चते कथ्वतेतत् 

षपवारितं भवेत् । लनान्तं -ननखमौपै तिखः पताकाः; यद्य ताटयेन छउत्दिषा- 

श्लिवये र्त्यः करे अन्यान् ननान् अप्वा भाच्छाय अन्तरा मध्ये यत् 

-अन्पोन्धामन्वणं परस्परम् घालापः स्यात् तत् लनान्तिकम् ! नाय्य पां न्यं 

विमा अलुक्तमपि पये विषयं गवेव किं ब्रवौपौति यत् प्रयुन्तेतत् चाकाय- 

भाषितं खत्। . 

(इ) वेष्यागां नाम दत्तां खिदा नाड द्येव् यदा कासदत्ता मदनेना 
श््यादि। तपा बदिकां दत्तप्रायापि मासानि द्येत् यथा षनदक्तौ राम 
अश्गित्दादि) तथा वसन्तादिषु वर्य दनद वस्तुनः यत् नामं मवेत् 
वव् चटवेग्योः पदवत् । यधा कदरंसादिः। 

४ श 



२२५ -साहिलदपणम् । 

वेश्या. यथा वसन्तसेनादिः। बणिम् विष्दत्तादिः। 

वेट: कलदंसादिः। चेटी मन्दारिकादिः। ,. 

नाम काय्यं नाटकस्य प 

गर्भितार्थप्रकाशकम् ॥४२.७॥ [च] 

ह धधा रामाभ्यदयादिः, 

नायिकानायकाख्यानां 

` संन्नाप्रकरणादिषु ॥४२८॥ [क 
यधा मालतीमाघवादिः। 

नाटिकासट्रकादीनां 

नायिकाभिर्विशेषणम् ॥ ४२९ ॥ [ख] 

यधा रल्लावलौ-कपू रमन्ञर््यादिः। ` 

प्रायेण ण्यन्तकः साधि- 

गमैः स्याने प्रयुज्यते ॥ ४२० ॥ [ ग] 

यधा ाङ्रुन्तक्ते। ऋषौ । गच्छाव इत्यथे साघवा- 

वस्तावत्। 

(च) माटकलय नाम गर्भित खन्दर्मधूच कव्युत्यत्तिलभ्यख्य श्रयैख प्रकाशकं 

पृषवां काव्यम् । 

(ण) प्रकरणाटिषु श्रार्दिपदैेन भापणादिपरिग्रहः नायिक्षानायकाख्यार्ना 

खन्ना सदत; काय्य इति शेषः| 

(ख) नाटिकासट्रकादौनां प्रयौगाणां नाथिकाभिर्विदेषणं विशिष्य व्यव 

स्थापनं काय्यमिति शेषः तेषां नायिक्षाप्रघानलादिति भावः! 

(ग ) प्राचैयेति। खन्तकः साधिः साधघातुः गमैः गमधातीः 'स्थाने 
भवेग प्रयुन्यते प्रायेयेचमिषानात् भन्यदपि तत् खमानाधेकत प्रवोज्यसिति-भावः ! , . 



चष; परिच्छदः! ३२१ 

राजा खामीति दवैति शलेर्भटरेति चाधमेः। 
 राजर्भिभिर्वयस्येति तथा विदूषक्षेणए च ॥ 
राजच्निलुषिभिर्वाच्यः सोऽपल्यप्रल्ययेनं च १ ` 
खेच्छया नामभिर्विप्रर्विप्र चार्ययैति चेतरैः ॥ 
वयस्येखथवा नास्ना वाच्यौ राज्ञा विदूषकः । 
वाच्यौ नटीसूवधारावार्व्यनास्ना परस्परम् ॥ 
सूतधारं वदैद्भाव इति वै पारिपार््विकः । 
सूचधारो मारिषेति दण्डे दल्धमैः समाः। 
वयस्ये लयत्तमेरहहो मध्ैरा््यैति चाग्रजः । 
भगवच्रिति वक्तव्याः सर्वेटेवर्षिंलिङ्धिनः ¢ 
वदद्राज्नौञ्च चेटीच्च भवतीति विदूषकः । 
श्रायुष््रन् रथिनं सूतो हृद तातेति चेतरैः ॥ 
वत्य पुच्तक तातेति नाला गोचेण वा सुतः। 

{ घ) राजेति) राजा थ्लैः स्वासो इति देष इति वा अधमैः नोयः 

अनैः भद्ध ति राजर्षिभिः भन्यैरिति शेषः तथा विदूषङ्धेय वयस शति ऋषिभिः 
रान् इति भरपरवयप्रव्ययेन भपत्यप्रत्ययान्पटेन दत्य: यथा दाशर पारव 

ष्रादिषूपेष वाच्यः] विप्रः पिपरि: खेच्छया भअपव्यप्रत्ययेन नामभिर्य तरैः 

तियारिभिः भाय शति वाच्यः) विदूषकः राश्वा वयस्य द्रति नारा 

दा बाच्यः। दिटूषक्षः राधा वयखय दति नासा वा वाच्ः। नटौसूक 

चारौ परस्परम् भाययमासा नव्या सदारः अथय शति सूवपारेक गरौ 

आर्य्या प्ति श्पेदेव्ण्यः वाच्यौ! पारिपाकः सूद्रधारादवरो नटः; पूवर. 

र् भाद श्ति वदेत् 1 सूवधारः तं पारिपाछिकं मारिष शति यदेव्। 

सपमे: नोः नमेः समाः इरे दति वाच्याः । उत्तमेननैः समा वय्ख शति, 

सष्येः समाः सटोष्ति दादा: । भपलः च्छेदः भाता भाय श्वि गाः; 



३२२. साद्िदषम् । ̀ । 

शिष्योऽनुजश वरव्योऽमल आ्वयैति चाधमैः ॥ 
विदप्रेरयममालयेति संचिषैति च भण्यते } 
साधो दति तपखी च प्रशान्त॑श्ोच्यते बुधैः ॥ 
अग्टरीताभिधः पृज्यः शिष्योदीर्विनिंगद्यते । 

 उपाध्यायेति चाचार्यं महाराजेति भूपतिः ॥ 

सामीति युबराजस्त् कुमारो भरट दारकः । ` 
सौम्य भद्रसुखेलेवमधसैसत् कुमारकः ॥ ` 
वाच्या प्रक्तिभीरान्नः कुमारौ भट दारिका ॥ 
पतिर्यधा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याधमेः स्वयः । 
हलेति सट प्रेष्या ञ्चं वेश्याऽञ्चका तथा ॥ 

सैः हेवधिलिद्धिनः देवलिद्धिनः छषिलिङ्धिनय भगवन् दति वाच्याः! विदू 

धकः रान्न वटौ राः सुदचरौमिल्यधः भवतौति वदत् । सूतः सारिः. 

रधिनम् भायुष्मन् दृति वदेत् । इद्धो जनः इतरेः कनिषटैः तात षति सुतः पवः 

शिष्यः भमुजः कनिष्ठ वश्ि पुत्रक तात इति नासा गोतेष श्रपव्यप्रत्ययेन इत्यध; 

वा वा्यः। मालः भरघनैः लैः भाव्य इति व्रि; श्रमाव्य द्रति, सचिव दति 

वा मणते । तपौ प्रश्रा्त् जनः वुैः खाधो इति उच्यते । यिष्याद्ैः शिषय-- 

प्रशतिभिः भादयश्रद्दिन माढपुवादौनां यद्रणम् । पृन्यः पूननौयो लनः भग्ट- 

ष्ोता भभिधा यद तादृश्रः नाम रग्ट्डोला सम्मानसूचकेन परेन वाच्य दति. 

शेषः। भावाय्यः वेदाध्यापयिता, उपनौय ददद् वेदसाचय्यः ख उदात इतिः 

वचनात् गुसर्वा उपाध्याय दति भूपतिः प्रजाभिः महारा इति खामी षति. 

वावाच्यः। युवराजस्तु कमारः भचैदारको वा वाच्यः। पधनै्तु कुमारकः. 

सौम्य भद्रमुख दर्ेवं वाच्यः । प्रहलतिभिरमाल्यादिमिः राज्ञः कुमारौ मत्तदारिका 
बाया। पतिर्यधा उत्तमः उत्तमेन वयखय बति, अधमेन भधमः दर्डे दति, 

मध्यमेन मध्यमः इषो इति वाचः | तथा ज्येहम्याधनैः चियः ` वाच्या ज्येढया,. 

चिव व्येष्ठा स्रौ वयसेति मध्यमया स्विदा मध्यमा स्री रदो इति भरषमया, 
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करटिन्यस्वेव्यलुगतैः पूज्याः च जरतीखनैः । 
आमन्तयौश्च पाघरडा वाच्याः खसमयागतेः.॥ 

`, णकादयश्च सम्भाष्या भट्रदत्तादिनामभिः। | 
यस्य-यत्कर्म शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा॥ . 
तेनैव नारा वाच्योऽसौ ज्ेयाश्चन्ये यथोचितम् 

| ॥ ४३१ ॥ [घ] 

श्रव भाषाविभागः। = ५4 

पुरुषाणामनी चानां संसत खात् कछतात्मनाम् । 
शींरसेनी प्रयोक्तव्या तादभौनाच्च योषिताम् ॥ ̀ 

-च्रासामेव तु गाधासु महारानी प्रयोजयेत् । 
श्रचोक्ता मागघौ भाषा. राजान्तःपुरचारिशाम् ॥ 

चेटानां राजपुवबाणं श्रेष्ठिनां चार्चमागधौ । ` 
प्राच्या विदूषकादौनां धूर्तानां खादवन्तिका ॥ 

स्विया धसा सनी द्ररड इति वाच्येव्यधः। सटभौ स्वखुमाना स्रौ इहसेति 

वाष्या। परेष्व किर्यौ इश्च शति वेश्या भञ्चका द्रति वाष्या। कुषिनी भनुः. 
गतैः लमैः चम्बा शति पत्या तचा जरती वदा सरौजनैः स्वा इति वाव्या। 

पाषण्डाः शष्ारादयः खसमयागतैः सखषङ्तानुखारिभिः भामन्ररेः सभ्वोधन्- : 

पदेः वाच्याः । एकादयः शक्यवमङिरातप्मतयः भद्रदत्ता दिनामभिः सश्माघाः। 

यस्य यत् छर्म ष्पि्पिवा द्दादा जातिर्वा तेवैव वदनुगतेनैव नामा भमौ 
वाष्यः सन्धं यदोखितं सयाः 

(=) सादाविमागानाई भयेति । सनौदामाम् उत्कटानां अतान्मनां 

विदुषा भाषा संतं ख्यात् 1 ता्टशीनाम् उवृहटानासिव्वद्ः योषितां र 

समौ साया प्रयोनया। बाडामेव -उत्रुटान नारौरानेद गापापु सद्रोतेषु 
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योधनागरिकादौनां दाक्तिणाल्या हि दौव्यताम्। 
काराणां .थकादौनां शकारौं सम्प्रयोजयेत् ॥ 
वाद्धौकभाषा दिव्यानां द्राविड द्रविडादिषु। 
आभीरेषु तथाऽमीरौ चाण्डालौ पुक्षसादिषु ॥ 

आआभोरी शावरौ चापि काष्टपचोपरजौविष् । 
त्चैवाङ्गारकारादौ पैशाची स्यात् षिशाचवाक् ॥ ̀ 
चेटीनामप्वनोचानामपि खात् शीरसेनिका । 
वालानां घषण्डकानाच्च नौचग्रहविचारिणाम् ॥' 
उन्द्रत्तानामातुशणां सैव सात् संस्रतं कचित् । 
रेष्व््येण प्रमत्तश्च टारिद्रमोपस्तख च । ` 
भिचुबन्धधरादौनां प्राक्त. सम्प्रयोजयेत् ॥ 
संस्कत सम्पयोकव्यं लिङ्िनौषत्तमासु च । 

महारा , प्रयोनयेत्। भ्रव नास्ये रान्नः भत्तःपुरचारिणां भाषा मागपौ। 

खेटानां राजश्रव्यार्नां रानपृताणां येछिनाच्च भर्दमागधौ ¦ विद्रूषकादौनां भाषा 

प्राच्या । पूर्तारां माषा अवन्तिका । दौन्यतां क्रौडतां यीषनागरिकादौनां 

दाचिपाद्या माषा! शकाराणणं शकादौनाच् शारी भाषां सम्प्रयोनयेव्। 

दिव्यानां वाह्वौकम्राषा, द्रविड़ादिषु द्राविड़ौ भाषा प्रयोन्या द्रति रेषः। श्राभौ- 

रेषु भामौरौ, पक्लादिषु वाण्डालौ, कापी पजौविषु काष्टनीविषु पवनौविषु 

च भामोरौ भारो कच भाषा । भद्रमरकारादौ तचैव भाभीरौ वा भावरौ 

भाषा । पिश्राचानां वाक् पैशाचौ। भनौचानाम् उवृकृ्टानां वैटौनासपि 

आौरसेनिका भाषा। वालानां षऱकानां ववराणं नीचानां ग्रहविचारिणां 

दैवश्चानामिव्ययैः उन््प्तानाम् भातुराणाच् सैव शौरसेनिकेव्यधः, कचित् संखरतष् 
ममोन्यम् । रेरे प्रमत्तस्य दारिदधप उप्रख्लतस्य भभिभूतद्य मिचृयां व- 
अरादोनाख् पराहतं वचनं सम्मरयोनयेत् । लिद्गिनीषु प्रनलितासु उत्तमापु. 
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देवीमन्विसुतावेण्याखपि कैित्तथोदितम् ॥ 

यरेशं नौचपावन्तु तदेशं तस्य भाषितम् । 

क,व्यतद्चोत्तमादीनां कार्य्यौ माषाविपय्यंयः ॥ 

योषित् सखौवालवैश्याकितवाखरसां तया । 

2 दग्धााथं प्रदातव्यं संस्छतं चान्तरान्तरा ॥ 
४२२ ॥ [डः] 

एषामुटाष्रशान्याकरेषु बोषव्यानि। भाषालत्तष्टानि 

सम तातपादानां भाषांषे। | 

 षट्विंशहचणान्यव नाटालङ्तयस्तधा । 

तयस्िंशत् प्रयोज्यानि वीथ्यङ्गानि, वयोदश ६ ` 

लास्ाङ्ादि दश यघालामं रसव्यपे्तया ॥ 
४२३ ॥ [च] 

यथालाभं प्रयोज्यानीोति सस्नन्धः। श्रचेति नाटके। 

तजर लक्षणानि । 

भूषणाचरसंबाती शोमोदाहरणं तथा । 

छतृर्टामु नारोप द संते प्रयोक्तव्यम् । कैचिच्छमेः टेवौमन्निमुतवेप्यासु भरि 
तषा संक्तर्मि्यदेः छदितम् । नौचानां पावं स्याम येषं तख प्राधितं 
सद््भं सदट्धसूचितं तव नोदा माषा प्रयोक्तव्या प्त्यथः! तद रे उत्तमारौन 
ष्दादाविप्ययः रेथानुरूपा मादेव्ययेः प्रयोक्तव्या! योदितुप्रभतौीनाम् अन्तरान्तरा 

सध्ये सव्ये वदग्धाय वित्रं दिासिता्य दा संरूतं परदातथ्यम् । 

(< ) गाव्याखतीराड षट् विंदिति । अव नाटके शद्दष्ठानि पट्िंभस्,. 
येद नाच्छाष्टेवयः उयसि्त् वोप्यद्रमनि वयोदण्द, खाद्दाद्रणनि दञ्, यधा- 

लाभं यशोचितं ररव्यपेचया रख्ारुगस्यमपेत्य इत्यदः प्रदोज्वानि । ` 

२६ 
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ईतुसंशयदृ्टान्तास्तुल्यतकंः पटोचयः ॥ 

निदर्थनामिप्रायी च ज्नपिर्विचार एव च +. . 
दिष्टोपदिषटे च गुणातिपातातिश्षयौ वथा ॥ - 
विशरेषणनिसती च सिदिभर-शएविपरय्ययी | . ` 

दाल्निण्यानुनयौ मालाऽर्यापत्ति्गर्धरं तया ॥ 
पृच्छा प्रसििः सारूप्य' संचतेपो गुणकीर्तनम् ! 

लेभ्नो मनोरथोऽनुक्तसिद्िः प्रियवचस्तथा 
| ॥ ४२४ ॥ [श् 

` तते } 

लक्षणानि गुरः सालङ्कारर्योगसत्, भूषणम् ॥ 
॥ ॥ ४२५1 [ज] 

यधा) । 

“च्रा्िपन््यरविम्दानि सुग्धे ! तव मुखथियम्। 

कोषदरडसमग्राणं किमेषामस्ति दुष्करम् 1 (भ) 

( छ ) खकच्णान्धाह वतेति । तवर तेषु सव्ये मूषषदौनि पटवत् चखद- 

यानि मवन्ति। & । 

(ज) भूपणमाह गुरैरिति। साखङ्गरेः भणङ्गराः वच्यमाकाः भनु- 

प्रासोपमादयः दैः खुडितैः गैः माघ्यादिभिः योगस्तु मेलनमिव भूषम् । 
(भा) उदादरति भादिपन्तौति। ई घरग्धं ! सुन्दरि! श्ररविन्दानि 

पद्मानि तव भ्ुखय्य यिं कान्तिम् भाचिपन्ति निन्द्न्ति। तचा, कोषदर्ड- 

चम्र्धानां कोषः वौजकोषः घनागारथ दण्डः खखालं चतुर्योपाय वेन समर्थानां 

शक्तानाम् एषाम अच्डन्दानां किं दुष्कग्म् भसाध्यम् अरस्ति? स्वमेव सुकर- 
भियः 1 भव श्वद्विन्दानामचैतनतवा सिन्द ग सस्मवतौति भसस्यवदस्तुसम्ब- 
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पर्थनाचरसंघातधिवायैर्ररमितैः ॥ ४२६॥ [अ] 
यथा शङ्कन्ते राला। नकचित् सखीं विनाऽतिवांधते 

` शयैरसन्धापः) प्रियंवदा । संपदं लभोसद्यो उभ्रषमं गभि- 

श्यदि (२४) (ट) [र 

सिचेर्यैः सम यच भरसिरीऽ्थः प्रकाशते । 
शिष्टल्षणचिवार्था सा भोमेवयभिधीयते ॥ 

४३७ ॥ [ ठ | 

यधा) १ 

भसद्शसभवः शुः कोटिदोऽपि गुणान्वितः) 

कामं धततुरिव क्रुरो वजेनोयः सताग््मुः” ॥ (ड) 

( २४) साम्प्रतं खसौषध पधं गसिष्यतीति सं०। 

स्पा तथा अधोन्तरन्यासः श्वषय एते अलड्ासाः माधयप्रसादाध्यां गुषाभ्या 
षहा नाय्यं भूषयन्तौति भूषम् । 

(अ) भचरमेत्रातमाह वख॑नेति। चितर्थः मसोहरयेसूचकेः सितैः 
अगतेः धचर; दपना सदना भकषरंघातः ६५९५ 

(ट) शृदाष्रति येति) अत्र सम्प्रदभित्यादिचिव्राधयास्यवष्टः रषना। 

(ठ) भोमामाड सदरिति। बव सिङ्िः सा्षयिवुमि्टः भरथः ससं सुह 

सिरः खनभिसतः अदेः प्रकाद्तेसाङ्िरेन द्ंषालटतेन खचयोन.-चितार्घा | 

दिदग्धमनोरद्ठगार्था र्गा प्ति रेष; डोभा इति जनिपीयते र्यते ¦ 

(ड) खदाष्रति खदृगेति। सन् साधुः वेषः अन्ववायः अन्यत्र देः 

व्गेषः। प्रर प्युभवश्र सुमान, कोटिद् शतिं कोटिः शख्याविगेयः रन्यत्र 

भ्रमामः, गुदाव्ितः गुदः थोखगाप्ौयादिरन्धद मौरी, क्रूरः निष्टरः निय 

दाक्ारितदादिति भादः टमयते समानेवक्र स्तिगा। श्व ापयितुभिदं- 

रन््थादिभिः खमे प्पे अनभिमतदेसाद्प्रदाभनात् शोभा । । 
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यवः तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्भनात् 1 .. - 

-साध्यतेऽभिमतश्चार्घसदुदादरगं मतम् ॥ .. 
 शरे८॥ [ट]. 

यथा । । | 

रतुयान्ा जनातीतं कान्त. साघु त्या. छतम् । 
का दिनसौविनारकेण का निशा शशिना विना ॥ (णो 

डतुर्वाक्य' समासोक्तमिष्टक्तदे तुद शनात् ॥ 

४३९ ॥ [ त | 

यथा वेषां भौमं प्रति चेटौ। “एदं मए भिदिः 

भाणुमदि! तुद्याणं अ्रसुक्तख केसेस् कधं श्रद्यारं देवोए 

केसा संयमौश्च॑तित्ति (२६)1 (थ) 

(२६) एवमिति । एवं मया ̀ मंखितम् ` माजुमति } युकम् अमुद 
केयेषठ कथमस्माकं रैव्याः केशाः संयम्यन्तं इति सं०। 

(ढ) उदाहरणमाइ । - यतेति । येव त॒ल्याथयुक्तेनं बाक्वेन अर्मिप्रद्- 

मात् दृशान्तद्पेणख प्रदशनात् तोः मभिमतः ष्टः अंबे: राध्यते च्राप्यतै प्रका 

ग्यते श्त्यथः तत् उदारक मतम्| । 

(खं) उटाहर्ति अ्नुयान्येति। सौतां प्रति कस्वाञ्धित् छक्तिरियम्। 

शनातौतम्। अलोकसामान्यं कान्तः रासभः भनुयान्या भरनुगच्छन्ा ` वया 

साधु छतम् । तथादि, भके सूर्ये विना विरह्ता दति भावः दिनेग्रौः 

दिवसुलद्यौः का? शशिना चन्दे विना विरडितेति नावः निन्य स्ननौका? 

पवर तुल्या धैयुंक्लवाक्येन पतिविषहधौना योषिते शोभते द्तदेवंमभिसता्धेसाघनम्। ` ̀ 

(वे) इतुमाहदत॒दशनात् कारखप्रटथनान् दटक्तत् अणिमतादप्रकाम्कं 

खभामोक्र' संह्िप्त बाक्य इतु;। । { । | 

(च) उदाडर्पति यथेति! त्रः देग्याः के्रखंयमनयखय इतुः माङुग्बः; 
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संभवो ज्ञाततस्य 

वाक्ये स्ायद्निश्चयः ॥ ४४० } [ द् | 

यधा ययर्प्तिजवै ! 

“दयं सर्गाधिनाथस्य सच्छौः किं यच्चकन्यका । 
नक व्कि्ठास्य विषयस्यैव देवता किमु पावती? ॥ (ध) 

दृष्टान्तो यस्तु पचार्थ- ॥ि 
साधनाय निदर्थनम् ॥ ४४१ ॥ [ न] 

यथा वैरा भौमः । , ^श्राथ ! उचितपेवेतत् तस्या; यतो 
दुर््योधनकलतरं हि सा” इत्यादि (प) । 

तल्यत््छो यद्येन | 

तर्व॑ः प्रह्कतमामिना ॥ ४४२ ॥ [ फ | 
यथा ततद 

ष्प्रासेणौव हि दृश्यन्त कामं स्प्राः शूभाश्माः। 

न~~ -~- -~~---~--~-----~-------~----~----------~-------------~ 

() ~ हेश्ासंयमः सत्प्रद्शनेन दुर््योधनयषे सेव टैच्याः केशसंयननं सविष्यतौरटेव- 

सभिमताधः प्रश्ायते। 

(द) संयमा संशय पति। भक्षातत्वछ त्वमजानतो चनस्येयधः 

साष्ये यत् निचयः ्रनिदारणंस संशयः स्वात् । 

( घ) उदार्रति येति! भत नायिकायां ययातरनिखयः। 

(न) ददटान्माह ददानत ति! पके भ्थम्य साध्यस्य साधनाय ्वाएनाय् 

यम् निदनं स टृटानः। 

(ष) उदाहरति यदेति! तष्छाः सातुसत्वाः! भद दौपखां भानन्त. 

क्रः परिस उध्ये एति दोध्यम् । 

{ फ) ुस्यसदकमार तुत्यतरु एति। प्रहतमानिना प्रम्हनाचषारिष्य 

सदेम यत् तदः पर्यद्ध पूचनं इ तुन्यतकः। 

न 



३३० | साहित्यदर्पणम् । | । 

शतसद्धया पुनरियं सानुजं स्थ्शतोव माम् ॥ (व) 

सञ्चयोऽर्थानुरूपो यः 
पदानां स पटोचयः ॥ ४४३ ॥ [ भ | 

शाङ्गन्तसे यथ१.। 

शश्रधरः किशलवयरागः कोमलविटपालुकारिणौ बा 

कुसुममिव लोभनोयं सौवनमङ्षु सन्रडम्” ॥ 

श्रच्र पदपदार्थयोः सौङ्घमाय्यं सदयमेव । 

यथार्थानां प्रसिदानां क्रियते परिकीर्तनम् । 
परपक्तव्युदासा्थ' तच्धिद्श॑नमुच्यते ॥४४४॥ [म] 

। यथा । 
^~ 

न्त्र घर्मोचितेधंतैरलं शतरवघे चराः 
न 

किंनु बालिनि रामेण सुक्तो बाणः पराद्य खे ॥ (य) 

(ब) उदाष्टरति यथेति। चच दुर्योषनादौनां अ्रतचातृणां भाविनिषन- 
रुपाधस्य सूचनम् । 

(भ ) पदीचचयमाडइ स्वय इति । पदानाम् भर्ानुर्पः यः सख्यः समूद्रः 
स पटोच्यः। भर्यानुरप इ्यनेन मुङमारायं सुकुमाराथसूचकपदप्रयोगः उद्- 
तां ततृपूचकपदप्रयोग द्रति वोध्यम् । 

(म) निदर्भनमाद यधार्घानामिति। परपष्वः परमतं तख व्टदासा्ं 
निराकरणयं प्रसिद्धानां यधार्धानां खव्यङपविषया्पां यत् परिकीर्तनं क्रियते 
तत् निदर्गनम् । ५ 

(य) उदाइरति यधेति। चतेति । पलं समर्थाः, ` चलं व्यधेखमधयो 
स्त्यिनरः; । किन्तु द्रति यथायं धव्ययं) सक्तः व्यक्तः पराद्य वे भन्याखक्त । 
चतर चव्रयचसरूपख परपच्तस्य निराकरणाय प्रसिद्धस्य रामकभ्कवादिदनन. 
स्पख भये कौत्तनम् । 



पष्ठः परिष्टः । ६१९१ 

अभिप्रायस्तु सादश्वा- 

दह्ुतार्धस्य कलना ॥ ४४५ ॥ [ र | 
यधा शाङ्कुन्तले । 

“श्ट किलाव्याजमनोहरं वपु. 

स्तपःक्षमं साधयितु य इच्छति) 

धरुवं स नौलोत्पलपलधारया 
शमौ तसं छेत्तखपिव्य॑वस्यति" ॥ (ल) 

ज्ञसिः केनचिदंशेन 

किञ्चियचानुमीधते ॥ ४४६ ॥ [ व | 

यथा मम प्रभावत्याम्। † 

“श्रनेन खलु सवैतश्चरता चच्चरीकेणावश्य' विदिता भवि- 

प्ति प्रियतमा मे प्रभावती" (श) 

विचासे युक्तवाक्येय- 
ट प्रल्चा्साघनम् ॥ ४४७ ॥ [ ष | 

(र) श्रभिप्रायमाद्र भभिप्राय एति । सादृश्यात् साम्यात् श्रवत रस 

भ्भाविसः पथय कस्पना भभिप्रायः। 

( ख ) उदारति द्दसिति। यः भव्यालमनीषरम् भल्लविममनोरघनम् 

षद वपुः गङुन्तलाथरौरमिवधः तपःखमं तपश्चरण्टथसष्टं सखाषयितुः क्तम् 

दूष्ति, स इपिः फ इव्वधः नौलोत्टपवधारया अमौलताम् भरतिरूकंगा- 

सिति भादः दतुं व्यवस्यति घद्युङक्ते। वंश्सखविलं उत्तम् । भत नौचोत्पख- 

पततधारधा श्रमीलताष्टेदननिव पङुन्तलाधसोरेए तपथरपमदश्यदि। 

“ (व) शधरषिमाह शिरिति। इ्नादित् चंयैन प्रषारेप यत किडित् भनु 
मोयते शाप्यते डाशः) 

(४) उदाषर्ति ययेति! चषरीषङ्प समरेद। भत छरवव॑तदरता तिं 
ध्मिपृपप् सेन् शियतसाप्रानावरनानम्। 



३२२ सार्हित्यदषंणम् । 
[क 

यधा मम चन्द्राकलावाम् ^राजा। नूनमिवमन्तः पिहितः 

सदनविकारा वत्तते। यतः। 

हसति परितीषरदितं निरौच्छम7णापि नैकचते किचित् । 

सख्यासुदाहरन््यामसमच् खमुत्तरं दत्तेः ॥ (स) 

देशकालखरूपेण 
वर॑नादिष्टसुच्यते ॥ ४४८ ॥ [ ह ] 

यथा वेणां सददेवः । 

“यद् वैद्युतभिव ज्योतिराय्यक्रडऽद्य सश्युतम्। 
, तव्राहडिव कछष्णेयं नूनं संवदविष्यति? ॥ (च) 

उपदिष्टं मनोहारि 

वाक्य शस्वानुसारतः ॥ ४४८ ॥ [क] 

(ष) विचारमाह विषठार दति। युक्तषाद्यैः युक्तियुक्तैः इतुबौघकेरित्यधैः 

वचनैः यत् भ्रप्रयचस्य भटशटस भ्र साधनं न्नापनं ख विचारः। 

(स) उदादरति यथेति। इसतौति। परितीषरदधितम् ्रसन्तीषं 

इखति, निरीच्यमाणापि कित् न दूते न पश्यति, तथा सख्याम् उदार 

न्घ्ाम् श्रालपन्वास् भरखसच्नसम् भ्रयोग्यम् उत्तर दत्त ददाति । भव ्रपरितोष- 

षहासादिषख्पैदहंतुमदचनैः भ्रप्रत्यचस्य मनीविकारख साघनम्। 

( ह ) दिरटमाह दशेति । रेथकालखद्पेण टे्कालयोः खाधर्येय वर्णना 

रचना दिष्टम् उच्यते । † 

(च) उदाइरति य्ेति। वदिति। पद्य क्रु राव्यं भौससेने. इति 
सावः वेद्युतसिव यत् न्योतिः सम्भृतं ससुल्यितं तत् द्वं छष्णा द्री पदौ प्राहट् 

द्षपाकाल इव नूनं नि्ितं खंवद्यिष्यति । दंकालानुरुपवर्णनम् । 
(क) उपदिटमार उपदिटमिति। भाखानुखारतः यधाभाललं म॒नो- 

स्जनकछत् वाक्यम् उपदिष्टम् उपदेभवचनू[िलवः । । 



षष्टः परिच्छदः! १ 

यथा शाङ्गन्तसे 1 .. 

“पुष गुरुन् कुर प्रियसखीहनत्तं सपनीजने । = ` ` : 

` मरर्विप्रकतापि रोषयतया मा ख प्रतौपंगसः इव्यादि । (ख) 

 गुणातिपातः काथ्य यद् | 

विपरीतं गुणान् प्रति ॥ ४५० ॥ [ग | 

यथा मम चन्द्रकलायां चन्दर प्रति। जद संहरित्नष 

तमो चेथ्यद् सश्रसेहि ते पाश्रो कससि सिरसि पसुबद्णो तहवि 

दलयीभ जीश्रणं दरसि” (२७)! (घ) 

यः सामान्यगुणोटेक 

स गणातिशयो मतः ॥ ४५१॥{ ड] 

, यथा तत्रैव.राना चन्द्रकलया सुख निर्दिश्य । ` 

^प्रसावन्तदद्दिकचनवलोलालयुगल- 

स्तलस्मुजेत्कम्बुविंलसदलिसद्धात उपरि 1 

(२०१) बष् षति.) यदि संद्धियते तमो ग्ट्यते खकटेले पादः षष्टि 
भिरवि पप्रपतेश्धापि लिया नोवनं इरि ष्तिसं°। . 

{ष्ठ ) सुदाडइष्ति येति! भवरुरुप्यूपादिकं प्राख्रदुष्ठारि मनोहारि 

वचमम्। 

(ग) गृषातिपातसाड गुघातिपात द्रति! इष्णन् प्रति यत् दिपरौदं 

काप्य गुददिपोदिकाप्यसिव्ययः घ गुदातिपारः। 

(च) उदाप्ति ययेति! प्व रमादृष्दडादिगुदागां हिपरोतं सखौलम्- 

एोरगहर्वम्) 

(छः) गुश्टातिप्रयमाह$यश्ति। यः सामान्यमुरेष्यः उपमानोपतेयषाषदा- 

रददष्पः एटेकः भादिदरम् उपमयेति रपः उ गुपातिश्यः मदः कथितः, 



कश्च ` साहिवयदर्पयम्। 

विना दीषासंङ्क सततवपरिपूर्णाखिलकसैः 
ङतः प्राप्त्न्द्री विंगंलितर्कलङः सुसुखि ! ५ ? (च) 

अर्धान् सिंदान् बद्भनुक्ता 

विशेषोक्तिविशेषणम् ॥ ४५२ ॥ [ र ] 
: “ यधा। ४ 

""ठष्णापद्टारो विलो हिजावासो जंनपिधः। 

कटः पद्चयाकरः किन्तु बुधस््व स लडाययः” ॥ (ज) 

पूर्वसिदारधंकथनं 
निरुक्तिरिति कीर्तितम् ॥ ४५३ ॥ [मा] 

(च) उदाक्रति यथतिं। भसागिति) इ सखि! ते घ्या भन्तः 

अभ्यन्तरे चद्चत् स्फ्.रत् विकचं विकसितं गवं लौलानयुगलं क्रौडापद्महयं यख्य 

ताथः, तके खफजेन् विकखन् कस्वैः शः यस्यं तधाविषः, उपरि वि्सनतः 

विषरन्तः भलौमां ममराषां सडाताः सकरंडाः यख तथाभूतः, खततं पौरमासौ- 

व्यतिरिक्तैऽपि काले द्रव्यधेः परिपूर्णां भखिला समग्रा कला यख तधोक्ठः, 

विगलितकक्षडः निष्कलङ्ः भर॑सौ चनद्रः दोषा राविः तस्याः सङ्ग सम्पैकं विना 

रातिमम्तरेयेत्य्धः कुतः .कश्यात् प्राप्तः! कलाशव्देन चतुःषषिविदयाख लभ्यन्त, 

ततश्च टीषाफामाखङू विना सकलविद्यालाभः असम्भव इति घ्वनिः। भत्र 

उपबेयस संखादः बाहादकलादिसखाधारपषनेष्यः चन्धादेरापिक्यम् । र 

( ष ) विशेषणम भर्यानिति । खिङान् प्रसिद्धान् बन् अर्धान् उक्ता 
विशेषेण उक्जिः मेदकधनसिवर्थः विषम् । 

(ज) उदादरति यथेति टशटति। विहांखं धनिनं प्रद्यक्तिः। इदः 

त्वञ्च तुल्य ति ओेषः। ताड, ठा ज॑लपानेच्छा धनाशा च तसाः अष्डारो 

माप्रकः जलदानेन घनदानेन च इति मावः, विमलः खच्छः. निर्दोष, हिना- 

वासः । हिलानां पचिणां ललवराषां खादीनां ब्राह्मणानाच्च भ्रावासः भाग्यः 

जनानां प्रिवः सनीषकरः, पक्राकरः पद्मानां कमलानाम् अकरः छ्प्तस्यान 

पद्मायाः क्या भ्राकरः भावासः घमवानित्यधश्च किन्तु तं बुधः विहान्,स 

शदः लड़ाययः जड्ख जाद्यगुएख भाग्यः स्थानम् । भव वदन् समानघर्माुका 

द्घलजडङ़ागयलाभ्यां मेदक्धनन् । 



४ 
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यथा वैण्याम् । “निहताञेषकौरव्यः” इत्यादि (ल), 

वद्धनां कौत्त नं सि्ि- 
रभिप्रेताघं सिये ॥ ४५४ ॥ [ ट | ̀ 

न्यहीय्य कूर्मरालस्य यद्च शेषस्य विक्रमः । 
गरधिव्या र्णे राजन्नेकत्र त्वयि तत् स्थितम्” ५ (ट) 

दप्रादौनां भवेद् भरंभो 
वाच्यादन्यतरदचः ॥ ४५५ ॥ [ ड | 

वेश्यां कश्ुकिनं प्रति दुर्ययोधनः। | 
^सष्खत्यगणं सवान्धवं सदमितं ससुतं सडहानुनम् । 

चछवलेन निदन्ति संयुगे न विरत्प्राण्डुषतः सुयोधनम्” ॥ (द) 

विचारस्यान्यथामावः 
सन्देहात् तु विपरव्धयः ॥ ६५६ ॥ [ ख ] 

{भ ) निसक्तिमाड पूति । पूर्वखिडानां पूवं निष्पप्रामास्, अर्थानां कप्रनं 
निसतिरिति कीर्सिंतम् । 

(ज) उदाद्ररति येति । परतर ौरन्यादि्ननस्य पूरदसिदस ख्धनम् । 

(ट) खिदिसाड बद्ननाभिति। चरभिप्रेतखश्ट्य भद षिद्ध निष- 

कये दोषायेत्ययेः वद्धनाम् समेरेपानित्ययेः कौ तनं कयम सिदिः । 

(र) उटाष्रति यदिति। ईहे राखन् ! कूमराजस्य शेषधारिषः वनच्छ- 

पापिपतेः श्त् वौं बलं यथ शेषस मन्तस्य विक्रमः वौच्यमिष्यवः तदुभयं 

एचिष्याः रदे पामदिषये एक्प्र एकस्मिन् लयिं द्वम् । परव भभिप्रेतख 

राशः एच्यौभारसदिष्ठतातिश्रयख बोः) 

(ङ ) भथमाडहप्तादोगाभिति ' दपादौनम् भादिपदेन इरदुःख्िताद- 

सद्यम्, सड्ृतहटदुःखितादोनासिव्दयः वाच्यान् विदचिदादिन्यधः अन्यतरत् 

यह् वशः, ख भंड: भवेत्| 

(ट) ९दटाइरति सहयश्गमिति। चद ;हिराद्पि न इन्तीति बिद-, 

ङिति किन्तु ग चिरात् इनोति अरन्ददामूवम्। 



२६६ | सादित्यदपंणम् ॥ 

| -यथा। ` 

“मत्वा लोकमदातारं सन्तोष यैः क्षता मतिः" 

त्वयि राजनि ते राजन्. ! न तथा व्यवसायिनः ॥ (त) ,. 

टाच्चिण्य' चेष्टया वाचा 

 परवित्तानुवत्तं नस् ॥ ४५७ ॥ [ध] 

वाचा यथा। हि 

“प्रसाध्य पुर लद्धं राजा लं दि विभीषण !1 ` 

श्रायेणानुग्धौतस्य न विन्नः सिहिमन्तरा” । (द) 

वाक्यः लिग्धेरनुनयो 

भवेदृय सख साधनम् ॥ ४५८ ॥ [घ] 

(ख) विपथ्ययमाड विषारेति। सन्देडात् स्यात् विचार्य न्धाभावः 

िपय्यः।+ 

(त) उदाहरति मत्वेति । सछौकं नगतोष्म् अदातारम् भवदान्प' मला 

यैः खन्बोपे मतिः क्ता सन्तुषटैरेव खितं न कुवापि याचितुः गतमिति भावः। 

ष्टे राशन् ! त्वयि राननि सति ते तथा न्यवखायिनः वाटशाचारवन्तः न सव- ' 

न्तीति शेषः सन्तौषमवलस्बम न ति्टन्तौति सावः। ख्व पूवे दाटलामावख 

निख्यो लात दृदानीं वयि राजि तद्निश्जाभाव एव भविचार दति वौोष्यम्] 

(घ) दाचिणखमाहइ. दादिण्यभिति। चैद्या शारोरभ्यापारेप वाथा च 

परचित्तस भनुदत्त नम् भरगुबरणम् भनुरच्लनसिव्ययेः दाचिप्यम्। 

(द) छदश्रति प्रषाधयेति। ह व्रिमीषर ! लड्नं परयै प्रसाधय. च्ल 
दुर, छि यत्त्र" राना द्दानौसिति शेषः, भाव्ये रासे भनुग्टहौतस्य जनस्य 

सिहिम् भ्रन्तरा विनान, विघ्नः स्यादिति.थेषः। विभौषणं प्रति लच्मण्सोक्तिः। 

अवरे वाचा विमौपणचित्तानुवत्तनम्। 

(ख) भनेनयमाडइ वाक्यैरिति! चिग्धै; खंष्युक्तैः वाक्यैः -भ्ैखय काय 
साधनम् भनुनयः। । 

|| 



पष्ठः परिच्छेदः! ३३७ 

एवं चेष्टापि । 

` यथा बेखाम् श्रष्वल्यामानं प्रति छपः। “दिव्याश्लग्राम- 
छोपिदे मारदाजतुखयपराक्रमे किंन सभाव्यते लयि” (न), 

माला खाद् यदभीष्टाय ̀  | 
नेका प्रतिपाद्नस् ॥ ४५८ ॥ [प] 

यथा भाक्न्तले राजा। 

“किं शीतक्तैः क्रमविसेधिसिसराद्र वातं, 

सश्वारयामि नलिगौदलतालहन्तैः । 

श्रद्धः निवेश्य चरणावुत पञ्चताम्मौ, 
~  सेवादयामि करभोस ! वथाङूख' ते ॥ (फ) 

अर्थापत्तियदन्यार्थो- ४ 
ऽर्घान्तरोक्तैः प्रतीयते ॥ ४६० ॥ [व] 

(न) उदाद्रति यचेति। दिव्यास्राणणं ग्रासः समूढः तसिन् कौीविदः 

रिचः तखिन् भारष्टानी भरष्टालख श्रपयं पुमान् द्रौण इत्यधेः तख तुल्यः 

पराक्रमः यथय ताटर्रे। भद्र स्ििग्धवाकरेन अश्ल्यानः सन्तीषष्पख काय्य 

माधनम् | 

(प) माटामाडइ मारेति । सभौोटार्धम् द्टरुष्यादनाय द््यधेः यत्. 

णकादप्रतिपादनम् पमेकारधप्ररुटमं खा मालाम्यात्। 

(फ) उदाष्टरति! क्सिति! हे करमोर ! शौतलसैः एमविनोटिनिः 

गान्तिनिदारेरिव्ययेः नदिनोटलसालहन्तैः पद्मपवर्पव्यजतैः श्राद्रवातं खखाल- 

यामि किम्? उत घथ्रा पश्रतामौते तव शरणौ भटे कीर निवेश्य निधाय 

यापु संवाहयामि । दप्न्ततिलषं एतम् । स्वर समौटय्ध गङुन्तश्टापरि- 

सोषल् सानाय.दादरुखार्फादीनामनेरूचागां प्रतिपादनम् । 

{ब ) पदपत्तिमाह् धात्रि! चर्वानप्य छतः देती; यत्. 
वन्धः प्तोचते खा सर्धापएत्तिः) 

>< 
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यथा वैखाम्। द्रो णोऽग्बलयामानं राज्येऽमिषिनुमिच्छ- 
तौति कथयन्त' करं प्रति “राजा। साघु ्रङ्करष्ज! साधु । 

कथसन्वया 1 

दत्ताभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरोरिना। 

सिन्धुराजसमुपिचेत नेवं चेत्थमन्यघा? ॥ (भ) 

टूबणोह्ोषणयां तु 

मत्यना महणं तु तत् ॥ ४६१ ॥ [म 
यथा तकनैव वर प्रति “्रश्वलयामा। निर्वो गुरुभाण- 

सापितवशात् किमे तवैवायुधम्” इत्यादि (य) । 

अञ्यघ नापरनवाक्यः 

पृच्छाऽघन्विषरं मतम् ॥ ४६२॥ [ र |] 
यथा तत्रैव सुन्दरकः। “श्रल्ना] श्रत्न श्रवि णास 

सारधिदुदित्रो दिद्ने तद्ये महाराच्नो दुग्योधण ण वेत्ति 
(र८)1 (ल) । 

(२८ ) श्रव्वंति। श्रादयाः! भरद अपिनाम सारयिहितौयो दषो युपाभि 

सदारानी दु्य्यषनो नवा इति सं* 

(भ) छउटा्रति ययेति } द्ताभयसिति 1 नैवं चेत् यदेवं न खादि- 

वयै; भन्यधा श्रतिरयः खः द्रोणः दत्तामयं दन्तम् अभयं चख ताद पूवयु्मा . 

त्वाम् श्र्लुनो वधौदिति भभयं दवापौत्यथेः किरीटिना श्रङनेन शुध्यमानं 

न्यजनानं खिन्धृरानं नयद्रधम् पेत्तेते । प्रत कर्णक्तिरुपाव् श्रनचार्थय सिन 

रालोपेचाखुपस्य प्रतीतिः । 

(म) गदण्माद् दूषुरेति। दूषणएख छष्टीषणायां या भत्खना तत् 
गहणम्] 

(यु) खदाष्टरति यथेति ¡ भ्रव भव्द्यासकक्तैका कर्णमत्ष्ठना ] 
(र) प्रच्छामा प्रच्छति । भ्रग्यधेनापरैः प्रायेनासूचरकव;ः गाक्मैः अर्थानाम् 

प्व्वपरपं एच्छा सतम्। 
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प्रसिदिर्लीकसिदयाधं- 
सतक्रं साधनम् ॥ ४६३ ॥ [ व | 

वथा विक्रमोवश्ां नयना 1 

सुथ्यौ चन्द्रमसौ यस्य सातामदपितामने । 
खधं ठतः पतिर्दौभ्यासुवण्या च सुवा च यः ॥ (गि) 

सारूप्यमभिभूतस्य 

सारूप्यात् चोमवरत्तं नम् ॥ ४६४.॥ [ ष |. 
यथा वेयाम्। दर्ययोधनश्वान्त्या भीमं प्रति युधिषिरः । 

“दुरात्मन् ! दुर्योधन तक !” इत्यादि (स) । 

संच्तेपो यत् तु संच्तेपा- | 

दात्मान्यायं प्रयुज्यते ॥ ४६५ ॥ [ इ ] 

यथा सम चन्द्रकलायपम् । नयजा। प्रिव, 

(ख) उदाष्रति यपेति। भत मायेनासूदकवाक्न दुर्योधनान्वेषणम् । 

(ब) प्रसिहिमाद् प्रखिहिरिति। उतः घौोकमिहैः लीकषिदः 

चार्धे: भ्य काष्यस सानं प्रसिहिः। । । 
(य) उदाष्रति य्ति। भव लोकप्रदिद्धः सथ्यचन्दरवधौयचादिभिः. 

सात्मपरिचयरुपस्य भयस्य साधनम् । 
(ष) खारूप्यमाडई सास्प्वभिति। खाष्प्वात् समानष्पतात् भभिमूतखय 

भमिभवं प्रास्य यव् चोपेद वक्तनं व्यवहारः सार्प्यम् । । 
(ख) छदाष्प्ति येति) भने सादश्येनाभिभ्रूतख युषिह्िस्य चोभ- 

अतनम्; 

(इ) सपेपमाह संदर एति! उंदेपात् उाघारद्याद् अन्यां अन्यद 
स्पंकयं यत् भादरा प्रयुन्यदे नियुष्यते ख संदेपः। 

(ष) दाष्एति यदेति! द्विरौषङ्प्मदत् परिपेदवानि सोमाभि 
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-श्रह्मनि खेदयसि किं शिरौषकुसुमपरिपेलवानि सुधा* । (च) 

श्रात्मानं निर्दिश्य । 
अयमौहितङ्कमुमानां सम्पादयिता तवास्ति दासजन 

गुणानां कीर्तनं यत्तः 

तदैव गुणकोत्तनम् ॥ ४६६ ॥ [ क ] 
1; यथा ततैव । “नेते खस्न इत्यादि” (ख)। 

सशो मणतेवाक्यः  . , 

यत्सादृश्यप्ुरःसरम्.॥ ४६७ ॥ [ ग | ̀ 

यथा वेणीं “राजा ।- 

हते जरति गाङ्ये पुरस्सत्य शिखरख्डिनम् । 

या क्ञाघा पाण्डुपुत्राणां सैवास्माकं भविष्यति? ॥ (घ) ` 

सनोरथस्त्वभिप्राय- 
स्यातिर्भन्छन्तरेण यत् ॥ ४६८ ॥ [ ङ | 

धक्गानि किं कथं सुधा खषा खेदयसि क्त यसि ? यं टारुजनः तकं ईषत 
ङसुमानाम् च्रभीदपुष्पाणणां सम्पादयिता यत्ते चभीषटं तत् दा एव खम्पादर्चति 

क्ति तव भायासैनेति भावः। भव चन््रकलापरिचय्कायें रान्न भाक्नियोगः। 

(क) गुणकौर्चनमाद गुणामासिति। सदम् । । 

(ख) उदाहरति यघेति व्याख्यात्तं प्राक् { भ्व मायिकाचा क्पगृणानं 

कथनम् । 

(ग) रैश्साडस इति। साद््पुरःखुरं यत् बाक्छः भण्ठ्ते कष्ठतेर 

लेश्नः 1 | 

(घ) छदाष्रति यथेति! शिखष्डिने पुरस्त्वं श्रहेललस्य जरति द्धे 

गाये भौ हते अजंनेनेति भेषः पार्पुवाणं या उषा यौरवम् सघ्याकं 

व ्ञाघा भविष्यति भमिमंन्दवसे दति ेषः। घते अभिसन्छ॒दघः भौददतत्सं 

ति खाडग्यस् । ४ | 
~ 
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 यथा। 
६ 

"दतिकेलिकन्तः किलिटेप मन्थसन्यरः) 

पण्य सुभ्तु ! समाश्वस्तं काटस्वनरुस्वति पिवाम्” 1 (च) 

विशेषार्घोऽतिविष्ताये- 

ऽनुक्तसिदिरदौव्थते ॥ ४६६ ॥ [ छ | 
यधा खखद्हच्दटक्रादयम्। | 

दृश्येते तन्वि! याक्ैती चारुचन्द्रमसं प्रति। 

प्रन्ने कल्याणएनासानावसी तिष्यपुनवद्धू" ॥ (ज) ` 

स्यात् प्रसाणयितु पज्च | 

प्रियोक्िहिणसाष णस् ॥ ६७० ॥ (- स्ह | 

(ऊ) सनीरथमा मनोरथ प्ति भद्यत्तरेण भङ्गिविशेपेय यत् प्रभि- 
प्रादय उक्तिः) से सनोरघः। । 

( च) उदादरति) यथेति। नायिकां परति कखविदुक्तिः) है सम! 

पश्च एषः मनमधमन्यरः मदनपर्वथः भ्रतएव रतिकेलौ सुरतविष्टारे क 

स्ठरवार् कादम्वः ठलधंछः किचित् षत् समा्सां सान्तितां प्रह्लीभेनेन 

फामातरेयं नोतामिति भावः प्रियां इस्ति । थत्र कादस्वच्षखनस्पभद्वा खाभि- 

प्रतय खदान्तादनुस्वनद उतः । 

(ष) ्नु्काऽिडसाद व्ये इति) व्मगिषः स्पलावम्वाद्यतिश्यः 

ययः प्रयोजनं यख तादयः भरतिविसारः भव्यक्तिः श्रदुक्तषिद्धिः उदयते 

फध्वत्। , 

(ल) उदाषरति। यदेति! शविष्रानिदी रमखद्धणौ ट्य सीतां 

प्रति तत्खखोनाषक्तिः। हे तनि लणाद्धि! चासचन्द्रमसं मनोषरचन्द्रः 

पति शनदखसोपेष्व्यदः यौ एतौ रण्देते। ₹३े परान्न ! प्दुपि! रएत्मीखमौं 
कटयाएदामानो शरमाभिषौ तिणयपुनर्हद् तदाष्यनददसदी। भत दटपदाबरष्या- 
पर्तिश्पात् विद्रामितपमषटदपानां चन्रतिपएनव॑ददेन भल्टसि; 1 

[<] ५ 
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यथा शकुन्ते । 

“उदेति पूर्वे कुसुमं ततः फलं .. 
धनादयः प्राक् तदनन्तर पवः । 

निसित्तनैमित्तिकयोरयं विधिः 

तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥ (ज) 

श्रध नाय्यालङ्ाराः। ` 

च्रभौराक्रन्दकपटात्तमागवादयमाश्रयाः । 

उत्प्रासनं स्पहात्तोमपश्चात्तापोपपत्तयः ॥ 

` आग्रंसाध्यवसायौ च विसमाद्धेवसंन्निती । 
उत्तेजनं परीवादो नौतिर्थविशेकणस् ॥ 

प्रोत्याहनच्च साहाप्यममिमानोऽनुवत्त नस् १ ` 
` उत्कीर्तन तथा यावा प्ररौहारो निवेदनम् ॥ 

प्रवत्तं नाख्यानयुक्तिप्रदर्बाश्चोपदे शनम् । 
दूति नाय्याल्भतयो नाव्यभूषण्डेतवः ॥ [ ट | 

(भ) भ्ियोकरिमाह खादिति) धृन्यं जनं प्रनादयितुः यत् द्षमाषर 

खा प्रियोक्तिः यात् । 

(ज) उदाष्टरति यथेति । पूवं प्रघमं फलोव्य्तः प्रागिव्यधैः कुमुमम् उरैति 

उदयं प्राप्रोति, ततः नन्तरं कसुमोटयात् परमिव्यथ; फलम् उटेतीन्यनेनान्वयः । 

प्राक् हृष्ट रिति शेषः चनानां मैलानाम् उदयः, तदनन्तरं सेघोदयात्परं प्रयः 

जलं हटटिरिव्यधः । निभिचनेमित्तिकयी; कारण्काष्ययोः श्रयं विधिः नियमः, 

तव प्रखादख अनुग्रद्य एरः अग्रतस्तु अनुग्रहात् प्रागिव्यधेः सम्पदः सुरदयः 

वन्तौति शेषः 1 वंशस्य यिलं हत्तम् । जव षलुग्रहसम्यदः कारण्लात् पूवमेव 

कष्यन्तु सम्प्रट् तत्पश्ात् भवितु युज्यते, तदं प्ररौलेन दु पून्यख्यातिप्रपावम्ालिवः 
चयनेन इरपोत्पाद्नरपा प्रियो 



षष्टः परिच्छदः । २६२ 

आआौरि्टजनाशंसा ` ॥ ४७१ ॥ [ट| 
यधा शाङुन्तकते। 

“ययातिरिव शमिंहा पल्यु्वंइमता भव । 
पतरं मपि ससराजं सेव पूरुमवापरुहि? ॥ (ड) | 

आक्रन्दः प्रलपितं शुका ॥ ४७२ ॥ [ ठ ] ` 
यथा बैखाम् “कच्ुको । हा देवि } कुन्ति } राजभृवन- 

पताके !” त्यादि (ण) । । 

कपटं मायया यत 

रूपमन्यदिभाव्यते ॥ ४७३ ॥ [ त | 
यथा क्रुलधत्यङ्घे । 

^सूगरूपं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः । 

नीयते रचसा तेन लच्णो युधि संशयम्” ॥ (घ) 

(ट) गाव्यालङारामाह भयेति। भाभीःप्रथतौीनि ठवयस्िरत् नाय्या- 

एड दृव्यधः | 

(ठ) ारिपिमाह् माशीरिति। दश्टनमसय भा्थंसा द्टलाभाणंखनम्। 

(ड) उदाषरति यधेति। ययातेरिति। शिष्टा इषपर्वसुता ययाते 
- सवि लं पयः दुमन्ख वष्टमेता दष भादरपौया मव) सा शर्निहा प्रमि 

त्वमपि सभरालं चक्तव्तिनं पतम् भराप्रहि मख । सच प्रकुन्तदां प्रति कम्छस 
प्रभाग्रंखनम् । 

(द) भाक्न्दसःए षाक्रन्द ष्ति। शुदा णोकेन प्रलपितं प्रलापः घाक्रन्दः । 
(९) दटाषटरति यधेति। स्परम्। ^ । 
(व) कपटमाद् कपटमिति। यत्र मायया दहेन षरन्यत् षप निभाग्दतै 

प्रदश्यते तत् कपटम् । $ 
(घ) ठदाष्रति यदेति! संगस्पनिति! तैन र्दा सारदेन सगष्पं 

कामपरा परिवव्य कपटंव्पुः शरीरं विषाय खदमद्रः युधि युर सूंशय 
मीयते प्राप्ते । भत साग्रया भन्दस्पगर्पम् | 



- ३९४ - साहिव्यदपंणम्। 

अ्रक्तमा सा परिभवः ५ 

खल्योऽपि नाभिसद्यते ॥ ४७४ ॥ [ द्] 

यथा शाकुन्तले ! “राजा ! मोः सत्यवादिन् } ̀  अभ्युपगतं 

तावदस्ाभिः। किं पुनरिमामभिसन्धाय.लभ्यते। शाङ्ग रवः। 
विनिपातः" इत्यादि (घ) । ̀  | 

स्बाऽवक्लेप्रजं बाक्स् , . ॥ ४७५ ॥ [ न ] 
यथा तत्नैव। “राजा। समापि नाम सक्वैरभिभूयन्ते 

* (प)। । 

काव्यस्यारण्य उदयसः ॥ ४७६ ॥ | फ | 
यथा कुभ्भे। “रावणः। पश्यासि शोकविवशोऽन्तकमेव, 

तावत्” (व)। 

ग्रहणं गुणवत् कार्थ्य- 
हेतोराश्य उच्यते ॥ ४७७ ॥ [ म | 

(द) ष्रच्वमामा् भघमेति। खल्पः धत्य: श्रि परिभवः यत् न धघभि- 
सद्यते सा भरचमाः। । 

(ध) उदाहरति यथ्ति। शाद्करवं प्रति रान्न उक्तिः। भभ्युपगतं 
सखौक्ततम् । प्रमां शङ्न्तलाम् चघभिखखाय प्रताय्ये। भत्र सव्यवादित्निव्यनेन 

सौोलेरटनसम्नोघमेन परिभ्रतखय शङ्गरवख विनिप्रात इति वचनेन भसा 

प्रकटिता। । 

(न) गर्व॑साद गर्वं इति। श्रवलेपनं सादृङ्गारं वाक्य गवैः । 
(प) उदाहरति य्थंति। भवर ममापौलयनेन रान्न: गर्वातिशयः सूचितः। 

(फ) उद्यमनाद काव्यद्ेति। स्म् । 

(ष) उदाद्ररति यथंति। शोकविव्ः भरतिशोकार्चः बहपुतरम।ठषन्धु - 

वरनाद्ाद्ति भावः भरन्तकरमैव य॒समैव तावत् पश्चासि। घत्र रयकसनणः उदयम 

सचितः । 



चषठः परिच्छेदः । ३४१ 

यथा विमीपणनिर्भरवनाद्ध । "विमीषयः । रा मनेवाश्रयि- 
प्यासि” इति-(म) । . 

 उत्मासनन्तूपहासो 
योऽसाधौ साधुमानिनि ॥ ४७८ ॥ [य] 

यथा शाकुन्तक्ते। “शाद्धःरवः। राजन् ! श्रथ पुनः पूर्व 

ठत्तान्तः व्यासष्ादिस्प्रतो भवान् तत्कथमधमंभीरेदौरपरि 
त्यागः” इत्यादि (र) । 

अआकाङ्ा रमणौयलवाद् 

वस्तुनो यास्पहातुसा॥ ४७ ॥ [ल] 

यथा तत्व ! राजा) 

चारुणा स्मुरितेनायमपरि्ततकोमलः। 

पिपासतो ममानुन्नां ददातीव प्रियाघरः” 0 (व) 

(भ) भरययमादह् यष्टणसिति। कावयद्रेतीः गुणवत् उतृरृटं यहषम् 

शारयः उयते। 

(म) उदाषटरति यथंति। स्पष्टम् । भव राज्यां रामाग्रयपं गुक्षवत्। 

(य) उत्प्राखनमाहइ उत्प्राखनसिति।- भत्मानं साघु मन्तं इति साधुः 

मानो तसिन् प्रषाधो यः उपहासः उत्प्रासखनस् । 

(र) खदाष्रति यथेति ¦ पू्त्तान्तः शङ्न्तलापरिणयष्पा पूघटने- 
व्यवे: व्यासद्पत् भायान्तरखंषर्गात् । सव अघसभौरोरिति उपड्राखः। 

(ख) खषहटामाह भाकाङूति । वम्तुनः दिषयद रमणौयत्वात् मनोहरलाव् 

या श्राङ्ाटा तत्प्रापोष्ा त्वयः खु खडा) 

(व ) छदाष्रति यर्घति। षाररेति। वारा मनोषद्रेद स्फ्रितैन 

स्फररेन सपरित केगापि पदटलात् सव्रपितः पवएव कोमलः प्रियायाः श्रयम् 

धरः पिपाठतः पातुमिष्कतः एम भनु ददातीव! भत्र श्रषदरद रमपौय- 

समुदा पिपाषा | 



३६६ -सादडिव्यदपंणम् । 

` अधिक्लेपवचःकारौ 

लोभः प्रोक्तः सएव तु॥ ४८० ॥ [श] 
यधा। । 

म'त्वेया तपखि चार्डाल ! प्रच्छन्रवधवर्तिना । 

न केवलं हतो बालौ-खात्ना च परलोकतः ॥ (ष). 

मोहावधीरितार्थस्य 
पश्चात्तापः सण्वतु॥ध८१॥[स] 

यधाऽलुतापाङ्घे। °गामः। किं देव्या न विचुभ्बिती- 
ऽवहगो मिष्वाभिश्प्तस्तदा” इति (ह), 

उपपत्तिर्मता ईतो- | 
रुपन्यासोऽय' सिक्वये ॥ ४८२ ॥ [च] 

[१ 

(भ) घीभमाह भषिचेपवच दति। भ्रपिचचैपवभः भत्.सनवाक्यं करो- 
पीति तथीक्तः क्षोभः समीविक्षारविशेषः स एद कोभ एव प्रोक्तः। 

(ष) उदाष्रति त्यैति। रासं प्रति वाखिन उक्तिः। ई तपणखि- 

श्वारुहाल | तप््िषु वारूडालवत् चभंखकमिन्रित्ययेः प्रच्छन्रवघव्तिना गुघभावेन ` 

सित्वादिघ्ाकारिणणा त्वया बालौ केवलं न इतः परलोकतः भात्माऽपि इत 

, इत्यधेः, यादृशं दुष्काष्ये त्वया छतम् एतेन परलोके तव निस्तारो नासीति 

भावः। अव्र भत् सनकारिचोभः। 

(ख) मोहेति! मोदेन अनतवघानतया दव्य; दा भरक्ञानेन अवधौरितख 

अवन्नातल अध्य विषयख यः पश्चात्तापः उ एव पष्ठात्तापणे।, 

. (इ) उदार यथति। वित दति! रव्या सौतया सिथ्यानिग्रस्तः 

-मिष्वादत्तपरिवादः। सत्र चुम्बनस्पस्य अधस भवघौरणात् पद्चात्तापः। 

( च ) उपरपर्तिमाईइ उपपत्तिरिति ! भरस्य कायेख उखिदये इतो; कार. ` 

पल उपन्याखः कीत्तनम् उपपत्तिर्मता | | 



पष्ठः परिष्छेटः। ` 2४७ 

यघा वध्यसिलायाम्) 

ब््रियते सियमाे या लयि जवति जौवति। 
तां यदीच्छसि जौवन्तीं र्चात्मानं ससाऽसुभिः> ५ (क) 

आशंसनं स्यादाशंसा ॥ ४८३ ॥ [ख] 
यथा श्मशाने “माघवः। तत्पश्चेयमनङ्मङ्लग्टहं 

शधोऽपि तस्या सुखम्” इति (ग)। 

प्रतिन्ञाध्यवसायकः ॥ ६८४ ॥ [घ] 
यथा मस प्रभावत्यां वच्वनाभः) 

“शरस्य वन्त; चशेनैव निरमष्य गदयानया । 
लौलयोन्मृलयास्येव सुवनदयमद्यः वः ॥ (ड) 

विसर्पो यत् समारब्धं 
वार्मानिष्टफलप्रदम् ॥ ४८९॥ [च] 

यथा वेण्याम् । ^एकस्य तावत् पाकोऽयम्” इत्यादि (श)1 . 
र 

(कु) उदारति यचेति! त्वयि सियमारे या सियतै, त्यि जौतति 

या छलौकति, यदि तां लौवन्तीम् ष्ठि तटा मम मुमि: प्रादेः भरात्सानं 

रच { भते तस्या लछौवनरद्णच्पस्य भख सिद्धिदेतुस्तव शरोररदषम्। 

(ख) भागहामाह पा्ंसनसिति। भाथंखनन् भ्रभीटलामे मनसौ 
ष्यापारणम् | 

(ग) उदाष्रति य्थति। तखा; माघत्याः। . 
{घ} भधष्यवसायमाद प्रतिक्नंति। प्रतिश्वा कश्यख कक्तव्यखेन टृट्तर- 

विदे व्यद; भध्यवसायः। 

(ङः) उदाएरति यथेति । अत्र वदनाभय सुवनोन्परने प्रति्ा। 

(च) पिरर्पसाद् दिखपं श्ति।! भगिरटफणप्रदं यत् क्म खमार्यः 
प्रप्रान्तं म दिरूपः। 

(क) छदाश्यति यथति। एक्ट द्रौपदोञ्गयदस्द पाकः फलं सदार 

दष्रारन्पनिधनृषपतिति भादः अतर केयष्दन् भनिटफदप्रदं केम) 



२४६ साहित्यदप्म् । 

कार्य्यग्रहणसुल्ले खः ॥ ४८६ ॥ [ज] 
यथा शकुन्ते । राजानं प्रति ^तापसौ । सभिदादर 

णाय प्रखितावावाम् ! इष च श्रस्मद्गुसोः कणस्य साधिदैवत 

इव शकुन्तलया अ्रनुमालिनो तीरमाशमो दृष्यते। न चेदन्यः 
का्ययातिपातः प्रविश्च ग्टल्तासतिथिसत्कारः इति (क) । ` 

उत्तेजनयितोष्यते ! 

खकाव्यसिच्येऽन्यस्य 

प्रेरशाय कटोरवाक् ॥ ४८७ ॥ [ज] 

यथा। 

इन्द्रजिञखर्डवीर्ययोऽसि नाव बलवानसि ! ` 
धिक् ! धिक्! प्रच्छन्नरूपेण युष्यसेऽस्म्याकुलः ॥ (ट) 

(म) उक्षेखमाष् काव्यग्रहणसिति | कास गरपं उलेखठः। 

(म) उदाहरति यघेति। सुमिदारणाय काष्ाहरपाय त्ताषिदैवत 

प्व थधिदटेवता श्रषिष्टाती दैवता तया सित श्व श्रलुमाचिनीतौरं मालिन्या 

नयास्तौरे शत्यवः । कायातिपातः काचखय व्याघातः । श्रते च्रातिध्वरूपकाच- 

ग्रहणम् । 

(ज) छत्तेननमा् उत्तेननसिति। स्वकाय चिद्ये अन्यस्य प्रोरणाय 

मवत्तनाय कटोरवाक् कटुवाक्यम् उत्तेननमिति शष्यते। 

(ट) उदारति यधघंति। इन्द्रलिदिति। मैघनादं प्रति ल्मण्योक्तिः। 

डे द्रन््णित् ! मान्रेवनतु कायत दति मावः प्रचर्डवौय्य; प्रचर्डपराक्रमः 

वद्टवान् भि मवसि.्द्रजिदाख्ययैव तव प्रचण्डत्वं वलवच्वच्च ख्यायते इन्ययः, 

धिक् धिक् तां पुनः पनः इव्यथः निन्दामि, धिव नित् सखननिन्दयोरित्यनरः 1 
यश्चम् खट् मवाकुलः सन् प्रच्छव्रर्पेण अ्रलवितद्पेण युष्यस्ते यदि तव निर्मवलं 

रात् तदावग््ं अरकाग्यगुद्धं तव वत्तनं खादिति भावः। चतर प्रकाश्वयुदं 
इनद्रलिती वर्मं खकायम् | 



पष्ठः परिच्छदः! ` ३६९. 

; भ््येनातु परीवादः ` ॥षव्८॥ [ठ] 
| यथा सुन्द राङ्क दुर्योधनः 1 धिक्! धिक्! सूत! किं 

। छ्ततवानसि वत्सस्य मे प्रछतिदुलंलितख पापः पापं विधास्यति" 

| धूत्याटि (ड) 

नीतिः शास्तेण वर्तनम् ॥ ४८६ ॥ [ ट | 
यथा शकुन्ते ^्दुसन्तः। विनौतवेशप्रवेष्यानि तपो. 

वनानि? इति (फ) । | 

। उक्तखार्थस यत्त स्यादुली चन मनेकधा । 
उपालम्भखरूपैय तत् स्यादथ विरेषणम् ४९० [त] 

यधा शाकुन्तक्ते जानं प्रति ^्राङ्गरवः । श्राः! कथमिदं 
नाम किमिदमुपन्यस्तमिति। ननु भवानेव नितरां लो 

` हत्तान्ते निष्णातः। 

सतीसपि न्नातिक्रुलैकसंश्यां 

जनोऽन्यथा भल सतीं विशङ्कते । 

"~~~ 

(ठ ) परौवादमाह भत् नेति! खम् । 

(ङ) उटाङरति यधंति। वन्द्य दुःधाखनस्य प्रहतिदुर्वछितद्य प्रहत्य 
सभाचन दुखखितस्य दुर्विखसितखय | प्रपः पापातमा भौम श्यः पापन् भनि्टं 

दषोविदारद्रपमिव्ययेः। सच मूर््ितदुर्योधिनरदराय रणात् रथः प्र्यादर्तित- 
चन्त सूतं प्रति सोहादषाने दुर्योधनस्य भवत् खरस। 

(ट) गोतिसाह नीतिरिति । भास्तेव यथाथा वर्धनं व्यदष्रर्यं यासीय- 

कमारुष्ठानसिष्ददेः मौतिः। | 
^ (द) उदाहरति यथति। तपोगनप्ठेम्े  शौीडत्वं व्दति शामन 

द्रव्यम् । £ ¢ 

(कव) भर््दिपएसाषह उङमस्देति। उक्तस्य कथितस्य शर्धस्य दिष्य 
रपालकम्ठप्पत तिस्ारस्परैट भदेकधा षषूषा दत् ठदृकोत्तम् खटेखः खात् 
सत ददिरे स्पात् 

२० 



२५० ` सादित्यदर्पणम्। 

चरतः समोपै परिणेतुरिष्यते 

प्रियाप्रिया वा प्रमदा खवन्धुभिः + (थ) 

प्रोत्याहनं स्यादुत्छाह- 

गिरा कस्यापि योजनम् ॥ ४६१ ॥ [द्] 

यधा बालरामायणे । 

^कालरात्रिकराकतेयं स्तीति किं विचिकित्ससि । 
तत्नगचितयं त्रातु तात ! ताडय ताड काम्” ॥ (ध) 

साहाय्य सङटे यत् स्यात् 

सानुकूल्यं परस्य च ॥ ४९२ ॥ [न्] 

(च) उदाद्रति यर्थति। कथमिदम् उक्तमिति शेषः। उपन्यस्तम् 
उपस्यापितस् । लोकठत्तान्ते खौकिकन्यवद्धारे शत्यः निष्णातः भभिन्नः। 

नितरासतिश्येन। सतौलिति। जनः लोकः सतीं साध्वीमपि भत्तमतीं 
दां लियं प्तातिकलं पिढृलमिवयधेः एकः केवलः चाश्रयः यसयाः तादृशीः 

पिटग्टदसातवादिनोमित्ययः च्रन्यधा विशङ्ते खदीषां सम्मावयतौव्ययः, अतः 

कारणात् स्वबन्छभिः सखस स्तिया व्ययः बन्धुभिः पिवादिभिः प्रिया भ्रभरियाःवा 

प्रसदा दुहितिव्यथः परिणेतुः पत्युः खमौपे श्यते रचितुमिति शेषः । सवर किमिद 

संपन्यलमिति रान्न उक्रौ त्निरभ॑त् सनस्परेपय भाः कथसिव्यादु्वौत्तेनल वहषा 

उक्तलात् भधविेषणम्। ` 

(द) प्रोत्याइन्नाहइ प्रोच्छाइनसिति। उत्ाषगिरा उत्साद्रमूदक्वाक्येनं 

दखापि योननम् उत्तेननं प्रो्ाइनं खान् । 

- (घ) उदाद्ग्ति कालराचौति। श्रं कालराविवत् करारा दारुक 

पतःस््री दृति स्िवं कथ इन्प्रौति भावः कथ विदिकिन्ससि न्यां वानं 

वेति संशयेन तिष्ठसि । देतात! तत् तद्नात् लगतां वितयं तिशचुदनसित्यधैः 

वावु' र्चितुः वाडकां ताडय नद्धीवय्यः। भत्र उत्छाहवाक्येन रामस्य उत 

लनम् । | 
< ( न } साव्वमाषट खाा्वमिति। सदे. ` विपरदि. परख .-खाुकूल्वम् 

सनुदृदतया यत्, तत् सामयं खात् । । 



घष्ठः परिच्छेदः}. ` २५१. 

थथा वैश्धां क्प प्रति! “श्रशश्यामा । तमपि तावद्रा: 

पाश्ैवत्तीं भव । , क्पः। ` बाच्छाम्यहमदय प्रतिकनुम्? 
द्त्यादि (प)। ५ क 

अभिमानः संण्वस्यात्  -॥४९३॥ [फ्] 
यथा ततैव । “दुर्योधनः । मातः | किमप्यसदशं क्पगं 

षचस्स" दत्यादि (न) । । 

| प्ररयादनुवत्त नम् । 
परनुंदत्तिः ` ` ॥ ४९४ ॥ [म्] 

यधा शाक्ुन्तस्े राजा ` शङ्न्तलां प्रति। शश्रयि! 
तेणो वैते १ भ्रनसूया 1 ̀ दाणिं श्रदिपिपिसेसलारेणः 

दरत्धादि (२९) (म) 

भृतकार्याष्यानेसुलीत्त नं मतम् ॥ ४९५ ॥ [य] 

(९९) रापिंष्ति। स्दामीमतिधिविदधेषलामेनेवयादि से, । । 

(प) खदाहरति येति खटम्। अत्र रद््यापारष्पे सड्टे, राशः 

आगुकूस्छविधानम्) & 

(फ) भअभिमानमाडइ भमिमागप्ति। अभिमानः महडारः। 
(4) छट्]इरति येति । सुट् जयोग्य' हपयं प्द्रम् । भद मातु- 

दासेपेष दुर््याघगस अनिमारः दूष्यते। 

(भ) भगुहतिमाहप्रगरमारिति) प्रययात् गिनयात् सदुदर्तनम् भटुरुरदं 

प्रतिबचनादिना सुनोद्म् अनुहतस्तिः। | 
(म) डराहरति स्थेति! खम् स्त्र भनप्यायाः प्रयुषरदाने 

प्रश्य;। न 

(ख) शत्कोत्तनमाह भूतेति भूत्स इत्य शा्यसख भाद्यानं इनम् 
खरस पनं मतम् । । 



३१५२ साद्ित्यदपैणम् 

यथा वालरामायसे) 

“श्रत्रासौत् फणिपाश्रवन्धनविधिः शक्तया भवद् देवरे) 

गाद' वच्चसि ताडिते इतुमता द्रोणाद्विरताह्नतः" व्यादि (र)) 

याच्ञा तु क्रापि याच्जावाः`` 

खयं -टूतसुखेन व ॥ ४९६ ॥ {| 
| यथा) । 

““भ्रयापि देहि वेदेदं दयालुसत्वयि राघवः 

भिरोभिः कन्द्कक्रौडां किं कारयति वानरान्? ॥ (व) 

परिहार इति प्रोक्तः 

क्रतानुचितमाज्न नम् ॥.४९७ ॥ [श] 
यछा) 

प्राणप्रयाणदुःखात्तं उक्तावानस्मयनचरम् 1... .. . ., 
तत् चमस विभो ! किच सुग्रोवस्ते समपिंतः” ॥ (ष) 

(र) उदाटरति यथेति। भ्व भूतख ` नागपा्वनधनादैः नाय्य 

कथनम् । । 

( ख.) याच्जामाद याचञति। स्वये वा दूतसुखन क्तापि नने धा. याचृजो 

प्राना सा बाच्ञा। स्ववं याच्जाया उदाहतं, भौ खड्श्वर } दीयतां जय. 

कजा रामः स्वयं -यार्चते व्यादि । - 

(व) द्रूतसुदेन उदाष्रति येत्ति। ` श्रद्यापोति। अच्छापि इदानीमपि ` 
वैदेरी सीतां रैष्ि प्र्यप॑य, राव; रामः त्रि ` दवाल्ुः अस्तीति शषः। 
भिसोभिः दश्मिरिति भावः वानरान् क्वि कथे वन्तुकक्रौडां कारि वानरास्तच 
गितोभिः सग्रासपतितैः कन्द्कक्रीडां करिष्वति तत् कथ खुड्ठे एति भावः 

(श्र ) परिहारमाह परिडार दति तख -अनुचितंखः क्ण; माजेनं 

दमा परिहारः प्रोक्तः। 

(ष) उदादरति प्रारेति। रामे एति वालिन छक्तिःः। प्राप्राख यत् 

ट्ःखं यातनातेन भाक्तः व्ययितः खन् यत् भन दुरदरमिव्यथ्ः उक्तवष्न् 



पः परिच्छेटः। - ३५३. 

अवधीरितकत्तव्य- 
कथनन्तु निषेद्नम् ॥ ४९८ ॥ [स] . 

यथा राघवाभ्युदये। “लच्छणः। श्राय ससुद्राभ्यथैनया 

मन्तुसुयतोऽसि किमेतत्” (ह) 1 

प्रवर्च॑नन्तु कार्यस्य 
यत् खात् साधुप्रवर्तनम् ॥ ४९९ ॥ [चत] 

यथा षैयां “राजा । कञ्चुकिन् ! देवस्य देवकीनन्दनस्य 
यहसानात् वत्स्य मीमकेनस्व विजयमङ्लाय प्रवसन्तं 
तत्रोपचिताः समाराः (क) । । 

श्राख्यानं पूर्वहत्तोकिः 1 ५०० ॥ [ ख] 
यधा तत्रैव। “देशः सोयमरातिशोरितजलैयंस्मिन्. 

छदाः पूरिताः? इत्यादि । | 

तथा तपव्विदाण्डालेव्यादि कटुबाक्यं कथितवानसि, ई विभो | तत् चमस, 

किख पन्य सुशोवः मम कनीयान् सातातेतुग्यः संमर्पितः। नव भरतेदित- 
काप्य पूवढातस्य मार्जनम् । 

(ख) निवेदनमाहई भवधौरितेति। पवधौरितखय धपच्रात्य भअर्यम्य- 

विषयस्य कर्तम्यकयनं करपम्यतनिश्वधः निषैदनम्। । 

(ई) उदाद्प्ति ख्वेति। पटम् । भ्रव समूद्राभ्यश्रनापे गलनं पूर्दमव्- 

सातं कथ" पएनणदधं रामनम् शति शद्मषस्य तत्कत्त व्यते निरयात् तदारण्यं 

निषैरनम् 1 । 

(ख) प्रव्नमाह एवच गभिवि। काये यत् साघुपरव्तनं तत् प्रद. - 
तनं स्यात्| 

(श) उदाहरति यचेति। छपिताः दर्हिताः उमार्याः उहुयीगाः। 
अत दुडुकाम्य सम्यक्पवर्नम्। 

{ड ) भाष्यागमाह भाष्यानमिति। पृडएपस एगघटितख लिः 

करम् भास्यारम्! । 



३५8 . साहित्यदर्पणम् ।.. 

युक्तिरर्थावधारणम् ॥ ५०१ ॥ [ग] 

यथा ततेव । 

यदि समरमपास्य नास्ति ख्ल्यो- 

भयसिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् । 

रध मरणमवश्यमेव जन्तोः | 

किमिति सुधा मलिनं यश्नः कुरुष्वम्” ॥ (घ) 

प्रहषेः प्रमद्ाधिक्यम् ॥ ५०२.॥ [ड] 

यथा शाकुन्तत्ते । “राजा । तक्किमिढानौमात्सानं पूण 

मनोरथं नाभिनन्दामि” (च) । | 

` शक्ता खादुपदेशनम् .॥ ५०३ ॥. [| 
यथा तत्रैव । “वदि. ण जुत्तं श्रस्यमवासिणो जणस्स 

श्रकिदसक्षारं ्रदिधिविसेसं उच्मिग्र सच्छंटदो गमणम्”” (३२०). 

-(ज)। एषाच्च लकणं नाखालङ्गाराणां समान्यत एकरूप- 

(३० ) सोति! खचि] न युक्तमायमवासिनौ नमसखाक्नतखत्कवारमतिधथि- 

विशेषस्रुन्कित्वा खच्छन्दती गमनम् इति खं०। 

( ग.) युक्तिमाद् युक्तिरिति। भध काय्यख अवधारणं नियः बुक्तिः। 

(च) उदादइरति.यधेति। यदीति। यदि समरं युद्धम् च्रपाय. लक्ता ` 

ख्यो; सयं नस्तिन् भवेत् तदा दतः खमरात् अन्यतः अन्व प्रयातु गन्तुः ` 

युक्तसिति। खथ यदि नन्तीः देहिनः मरणम् अवश्यमेव निदितमेव तदा किसिति 

कथ' यथः सुधा खषा मलिनं कुसध्वन् । भवर समरख कत्तव्यताथां निश्वः। ` 

(ङ) प्रहर्पमाद्र प्रद्पं एति। प्रसदख प्रकटानन्दख ाधिक्य" प्रहर्षः । : 

(च) उदाहरति यंति) खदम् । घत शङ्न्लावाः पुनःप्राप्तौ भानन्दा- 
विश्रयः। 1 

( छ) उपदेशनम् धिचेति। सरम्) 



षष्टः परिच्छेदः! इभ 
1 

त्वेऽपि सदेन व्यपदेयोः गड्डलिकाप्रवाेण ! एषु च केषा- 

चिद् गुणालङ्ारभावसन्ध्यङ्गविगेषान्तभीवैऽपि, नारक. प्रथः 

बतः करत॑न्यलात्तदिओेषोक्तिः ॥ -एतानि.च (क) 1 

“पद्धसन्धि चतुद्त्ति चतुःषच्यङ्गसंयुतम् । 

पट्तिंशल्नचणोपेतमलद्ारोपशोभितम् ॥ 
मद्ारसं मद्ाभोगसुदात्तरचनान्वितम्। 

, महापुरुषसंचारं साध्वाचारं जनगप्रियम् ४ 

सुक्िष्टसन्धियोगच्च सुप्रयोगं सुखाखयम् । 

| खदु शब्दातिपातच्चःकविः कुर्य्यात्तु नाटकम्" ॥ (ज) 

इति. सुनिनोक्तत्वात् नाटकेऽवण्यं कत्तव्यान्ेव ।- वीष्व- 
हनन वच्यन्ते! ४ 

(न) उदाष्रति यथेति । खम् । भव शङृन्तलां प्रति तव्ख्या उप 

टेशवाक्यम् । । 

(क) एषामिति। यदि च मूषणादीनि पूरवींक्तानि नाच्वमूषरैतुत- 

रुपसामान्यघसंयोगात् नाय्यालङ्गरऽन्वर्भवितुमर्हन्ति तथाप्येषा मेदकवनं गद्ड- 

लिकाप्रवाट्ण गतातुगतिकन्यायेन द्यः प्राचौनीक्तरोवयेति भावः। 

(ज) परेति । परख सन्धयः सुखादयः यत्रे तत्+ षलवारः त्तयः कौशि 

क्यादयः यत्र तत्, चतुःपथ्वा भ्रः पूवोक्तैः संयुतं, षट्िंण्ता लचदैः पूर्वः 

उपेते युकम्, भलडारैः नाय्याखद्धरैः पूर्दोकतिः उपशोभिते, मान् परपु 
श्यः रसः शद्रारःदीरोवा यव ताभ, मदन् भोगः भावादिरयेत्र तादे, 

सष्दष्टयं बा, उदात्ता दिलाख्ड्यादिगृष्युक्ता एति मावःया रखना तवा 

न्वितं युकम्, सष्ापसपव्य नायकप्रघानय घौसेदात्तस व्ययः उद्धारः ` सिति- - 

यन्न् तयोर, खावः सषिरदष्टेय श्यः माचारः व्यवहारः ` यथ यार, 

जन्यं शोकररम्, सु्विटः सन्दः सुढादर्योगः उमावेधः यिन्, तथानृतं, 

सेप्रयोरे सुखाभिमयं, सुखाश्रयम् भामन्दनिखयं, सदुः सुङोमदः अष्दागाम् 

भतिपातः प्रयोगः; यमिन् तेषामरतं नाटकं फति; ङुयादित्दवयः। 



३५६ सदित्यदर्पणम् । 

- लास्याङगन्याडह | 

गैयपदं स्थि तपाव्वमासौनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदकस्िगृद्ञ्च. सैन्वाख्य' दिगृटुकम् ॥ ` 
उत्तमोत्तमकाञ्चान्यदुक्तपरतयु्तमेव च । . ` 
लास्ये दशविधः चछयेतदङ्गसुक्त' मनीषिभिः ॥ 

५०४ ॥ [ट्] 
. अतच्. 

तन्तीमाण्डं पुरस््ल्योपविष्टस्यासने पुरः । 

शुष्क गानं गेयपदम्  ॥५०५॥ [2] 

वथा गौरौग्यहे वणां वादयन्ती मलयवती । 
“उत्फएुलकमलकैसरपरागमोर द्युते ! मम दि गौरि 1 
अभिवाच्छितं प्रसिष्यतु भगक्ति ! युष्रसादेन ॥ (ड) 

स्ितपाय्यं तदुच्यते ।. 

मटनोत्तापिता यव पठति प्राक्लतं स्थिता ॥ 
| ५०६ ॥ [ट] 

(ट) गेयपदसिति। गयपदादौनि दथ लाद्ादमनि संनौपिभिरक्तानौ- 

ष्य; । । ५ 
(ठ) मैवपद्सा्. तन्तीति। तन्वौभारुं , वौणायन्वं परस्त्य भयेहल्य 

ण्टहोलेव्यधैः भासने पुरः ग्रतः उपविषटस यत् श्ड' पवितः गानं तत् गेयपदम्! .. 

(ड ) उदाषुरति यथेति गौरीग इति । उवृफुघ्ठ' विकचितं यत् 

कमलं पद्म तख केखरपरगवत् गौरौ टृतिर्यखास्ाटभि ! भगवति ! गौरि! 

पाति ! दुपातप्रसादैन भवत्याः भवुगरहृण सम॒ अभिवान्ितं प्रसिध्यतु सफलो. 
भवतु | 214 | ॥ 



षष्टः परिषच्छेदः। , ३५७ 

-श्रभिनवगुप्तपादासत्वाहः। “उपलक्णच्चेतत् 1 क्रोधोदु 

श्ना म्तस्वापि प्राक्तपटनं ख्थितपास्यमि{ति (५. 

निखिलातोद्यरहितं शोकचिन्तान्वितावलां ।. 

सुप्रसारितगावं यदासौदासौनमेव तु ॥ [ग] 

श्रातोखमिथितं गेयं छन्दांसि विविधानि च। 

सतीपंसयोर्विप्यांसवेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ [त] 
्न्वासंह्नं पतिं मला प्रेमविच्छेदसन्युना । 
वौगापुरःसरं गानं सिया; प्रच्छेदको मतः ॥ [य] 

स्तीवेशधारिणां पसां नाय्य श्ंच्छ' तिगूटकम् ॥ 

| ५०७ ॥ [ ट | 

(ट) खितिषाग्साद स्िततिपाय्यमिति । यत मदनेन उसाप्निता स्थिता ` 
सतौ प्राक्ततं पठति तव्लाखमिव्यधः स्ितिपाग्म् उच्यते । 

(च) भौन निखिनैति। शोकेन चिन्तया घाच्विता भरवला निखि- 

सुप्साधितें खलशङ्तं गातं यिन् तत् यथा षथा यत् यखिच्रिवय्ये अव्ययम्) 

यश्िन् रोये ध्यः भामुीत् तिष्ठत् तत् भासनम् । 

(त) पष्पगखिकामाई पातोयोति } चातोखेन वादिते 'भिधितं सद्गते 
गयं दिहिषानि नानाप्रकाराणि कन्टासि दन्दोव्नपूवक्गौतानि द्रव्यधः वथा 
स्तौपुखखोः दिपय्यारुदटितं देपरीत्यदिङरण 'पुष्पगःखटका) 

ष ) प्रष्ट्दकम) ई भन्यति। पतिम् अन्दामद्रम् अन्पसटाम् भारक्तभिच्ययः 

मत्वा प्रमग्रिष्टेटेन यः भन्पः शयोक: तेन तुनो च्िखा; दौकषापुरःस्रं गानं 

प्र्ट्कः मतः| | 

(द) विगृद्साद्प्ीति! प््ोदेशदाष्शि एुखां टः सनो नच्च 
मर्ष व्रिगूदम् । 



३५८ साहित्यदर्पणम् । 

यथा मालत्याम् { "मकरन्दः । एमोऽस्ि मालती संहत्तः। 

कश्चन भष्टसङ्कतः सुव्यत्तंकंरणन्वितः । .. 

प्राक्घतं वचनं वक्ति यत्र॑ तत् सैन्धवं विदुः ॥ . 
 भण्ट॥ [धं] 

करणं वीणादिक्रिंया। 

` चैतुरखपदं गौत सुखप्रतिसुखान्वि्तम् । 

दिग रसभावाव्यमुत्तमोत्तमकं पुनः ॥ (न. ` 

कोपप्रसादजमधिचे पयुक्तं रसोत्तरम् । [प] 

हावहेलाम्वित' चिवश्चोकवन्धमनोहरम् ॥ 
उक्तप्रत्युक्त संयुक्तं सोपालम्भमलौ कवत् । 
विल्तासान्वितगोतार्थ सुक्तप्रय्तसुच्यते ॥ 

५०९ ॥ [फं 

(ध) सै्खवमांह कथमेति। संटमद्धेतः सर्ईतसानै- मायिक्षाया अमम. 

मात् ॒तसङ्तस्यान श्ल्यधः, सुनयेन करयेन अन्वितः कन कोऽपि परुष 

पष प्राक्ततं वचनं वक्षि तत् सुश्वव विदुः| 

(म) दिगरूदमाड चतुरसंपदसिति | चतुरखाषिं सामानिकमनोडराणोति 

भावः पदानि यत वाटं, प्खपस्िपरतिनुखष्खिसमन्वितं, रसभावाभ्याम् भाय. 

युक्ष' गीतं दिगूदम्। | 

(प) उत्तमोत्तममा उत्तमोत्तमकमिति। कोपात् प्रसादाहा लावतम्,+. 

भधिचेपः तिरस्कारः तद्यत्र, रसोसरं सरसमिव्यथेः, मौवम् उत्तमीत्तमम्। 
(फ) छक्तप्र्यक्तमाई हावेति। इवेन भूनेनादिवि कारेस्िति खचकोकनः 

दथा इेखाव्यन्तसमालच्यविकारः स्यात् सख एव चति शकणोक्तेन अन्वितं, 

खितेष मनो्ेन दलोकवन्धेन् पदारचभेन मनोहरम्, छक्तिप्रदयुक्तिम्यां वचनोत्तराभ्यां 

संपक्त, सोपालम्मः तिर्कतारग्यद्धकम्, अलौकवत् रृषावादखडितम् भअप्रियवहा, 

विलासेन भनितः युक्तः गौवख भध; यत तदथं, गौतम् उकत्लु्ाम् उचते! . 



वष्टः परिच्छेट्ः। २३५९ 

स्यषटान्युदाहर्कानि। 

एतदेव यदा सर्वे; पताकास्यानकेर्युतम् । 

अङ्कश्च दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे ॥ 
५१० ॥ [ब्] 

एतदेव नाटकं यथा वालरासायुणम् । भथ प्रकरणम् । 

भवेत् प्रकरये दत्त' लीकिक्रं कविकल्पितम् | 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमाल्योऽथवा बणिक् 
सापरायधर्मकामार्थपरे धौरप्रशन्तकः ॥ ` 

५११॥ [म 

, विप्रनायकं यथा खच्छकटिकम् । भ्रमात्यनायकं मालती. 

माघवम् । बणिङ्नायकं पुष्पभूपितम् । 

नायिका कुलजा क्रापि वैश्या क्रापि दयं क्रचित्। 

` तिन मेदास्वयस्ख तवर भेदस्तृतीयकः ॥ 

(भ) सहनाटकमाईह एतदिति! एतत् नाटकमेव सदै; पूवीक्तेः. पताकाः 

स्पागकेः दथभिरदेय युतं धीराः दिहांसः महानाटक्षम् जविरे उक्रवन्तः ) 

(म) प्रकरष्टमार् ष्येति। भवेदिति) प्रकर ठत्तः वण्नीवं लौकिकीं 

खोक्शात्रखिह कदिचा कलितं शक्पो्टरदितसिव्ययेः भवेत्! एड्ारः भ्रवौ 

परप्रानम् । नाकः धौद्प्प्ानः- पूर्वारुडदपः खापायाः अपायः चयः तत् 

सष्िताःये धर्माः खगसानभुताः पामाः सखौएव्रादयः सथः भोगखाध्नानिं 
धमादोनि तत्परः तदास नतु पपायरह्ितसुक्रिकामौति भावः) 

(म) माद्स्िति।` करा प्रकरदे नाविका इष्टा ङख्ीना, कापि 
रेष्या, करद यं ङन् देश्या देयः, तेन् तुरा व्य करश्यव्यः सदाः 



८ सादिव्यदंपैणम्। 

, किंतबदय॒तक(रदिविटिचैटकंसङ्. लः ॥ 

५१२ ॥ [म्] 

कुलस्ती -युष्भूषिते। वेश्या तु- रह्नदते।. दः श्रपि 

रच्छकटिकायाम्"।.: अस्य नाटकप्रजतित्वात् (य)। शेषं ` 

नाटकवत् । चधभाणशः।. . ... 

भाणः स्याचत्त चरितो नानावस्यान्तरात्मकः। 

काद्ः एक एवाव जचिपुणः पण्डितो विटः ॥ 

` रङ्ग प्रकाशवेत् खेनानुमूतमितरेण वा । 

सम्बोधनोकतिप्रलतौ कुर्य्यादाकाश्माषितः ॥ 

सूचयेदीरशङ्गारी शीय्यैसौमाग्यवर्णनैः । 
तवे तिदरत्तसुत्पादययं हत्तिः प्रायेण भारतो ॥ 

सुखनिटदये सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च॥ 
५१३ ॥ [र 

विशेषाः! तवरतैषु सेषु ठतीयो मेदः यतर कलना वेश्या च नायिघा इति. 

मादः! कितवः पुत्तः दूतकारः भादिपदेन सभिकादीनां ब्रहयं तथा विटः 

पूर्वोक्तलचपः तधघा.वेटकः एतैः षड. ल; व्यापन; 1 

(य) भसयेति। विना विभ्रेषं सवेषां ल्म नाटकचन्मरतसिदयुकतैः भख 

प्रकरणस्य नाटकरैव प्रछतिसूलकारणं यस्य तथोक्तः तस्य भावः तस्मात् । 

(र) सामा भवेति। भाण {ति। पूर्त नायकस्य ` चरितं यत्रखः, 

नानाविधम् अवस्यान्तं दप्रामेदः भराता स्वप य्य तादृशः, तथा एकारः 

एकेनेग पङ्न सलापनौय इत्ययः, माणः खात् । भ्रतरएक्र एव निपुणः चतुरः 
परितः ष्टः सेन अत्मना दतरेप वा भ्रनुसृतं वम्तुरङ्ग नाव्यालावां प्रका 

चेत् । .साकाग्मापितेः सस्वौघनेन उक्तिग्रत्यक्ती “ कथात् । भौयरौभाग्यवर्यनै 
दीप्यङ्ारौ रखौ भौव्यवरपनेन वौरं ` सौमामग्बवनेन शद्गारमित्ययः . सूचयेत् । 



` पष्ठ; परिच्छदः ३६१ 

सत्र श्राकाशरमाधितरूपं परववनमपि सयपेवा्ुवदन- 
सरप्र्युत्तर छर्व्यात्। शह्ारवीररसौ च सौमाग्यथौययवणं- 

नया सूचयेत्) प्रायो मारत कौश्िक्यपिः ठत्तिभवति 1 

लास्याङ्गानि गेयपदादौनि। उदाहरणं लोलासघुकरः। 

श्रथ ष्यायोसः। । 

स्वातैतिष्ठत्तो व्यायोगः खल्पस्तौजनसंयुतः }. 

हीनो गम॑विमर्षाभ्यां नरैर्बहभिराथितः ॥ 
एकाङ्ख् भवेदस्वौनिमित्तसमरोदयः। 
कौभिकीदहत्तिरहितः प्रष्यातस्तव नायकः ॥ 
राजरभिरथ दिव्यो वा भवैदीरोदतञ्च सः । 

हासखश्रङ्ारणशान्तेभ्य इ तरेऽताङ्िनो रसाः ॥ 

५१४ ॥ [ल] 

यथा सौगम्धिकादरणम्। श्रध समवकारः । 

हत्त समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम् । ̀  
सन्धयो निर्विंमषासतु चयोऽद्लसब चादिमे ॥ 
सन्धौ दावन्तययोसद्रदेक एको भवेत् पुनः । 

तव भारे पतिहत्तम् उत्पाद्यः कन्पनोयं प्रायेप मारतो एकिः, सखे निर्वहशच 
एतौ मयौ, तथा लासयाद्धानि दथापि प्रयोन्पानौति डेयः। 

{ष्ट ) व्यायोगसाष् ष्येति। द्यातेतिहत्त प्ति साततं पुराशादिषु 
प्रमिखम् ऽसिह्चः यस्य सारः र्भविपर्पाभ्यां सस्िभ्दां हीनः वर्मरिमर्प- 
सन्धिरष्िति स्वयः, अप््रौनिमित्तममरदवं स्वीनिसित्तः तिना मरख्ं 
सेयमद्य उदय; उपस्ितियंछिन् तथाभूतः । चन्त सुगसम्। 

{ष ) समवकारसादश्दति | उप्तमिति! रैदासृदाययं टेवसुरन्ददम् | 

२९१ 
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नायका हाद शोदात्ताः प्रख्याता देवदानवाः ॥ 
फलं पृथक् पृथक् तैषां वौरसुख्योऽखिलो रसः । 

इत्तयो मन्दकी शक्यो नाव विन्दुप्रवेशकौ ॥ 
वौध्यङ्ानि च तच स्युयधालाभं चयोद् श । 

गायलु्श्णिङ्म् खान्यव छन्दांसि विविधानि च ॥ 
विगृङ्गारस्विकपटः कार्य्यश्चाय' विविद्रवः। 

वस्त दाद् शनाडौ भिर्निष्मादयं प्रथमाङ्गगम् ॥ 

तीयेऽङ् च तिखभिर्हाभ्यामद्ं ठतीयके ॥ 

| ५१५ ॥ [व| 

नाडिका घटिकादयसुच्यते। विन्दुप्रवेशकीचनाटको- 

कावपि नैह विधातव्यौ । तत 

घर्मा्थकामेस्िविधः शङ्गारः कपटः पुनः 

८ 

निर्विमर्षाः विमषरङ्िताः सखथः चतुधेखन्धि'ः विना चत्वारः सन्यः प्रयोज्या 

षूत्यधे; । अडः परिच्छेदाः वयः 1 तत्र घादिमे ष्ङ्हौ सुखौ भुखप्रतिष्ुख 

दति मावः, अन्ययोः हितीयढतौययौरङ्योरिव्य्धः एकः एकः सनिः ग्भः 

निवच् श्यः मवेत् । उदात्ताः घौरोदात्ताः। तेषां नायकानां प्रयक् पृथक् 

भित्र भित्र फलम् ¦ अखिलः समग्रो रसः वौरस्ख्वः वौररस एव प्रधानम् 
. भन्ये अङ्गानीति भावः। पड्चरा इत्तर्गायव्रौ सप्ाचरा इत्तिरुषिक् वत्प्रथ 

तौनि। मन्दक्छौशिक्छः मन्दा कौशिकौ यासु ताः प्रायेण कौशििकीदौना द्धः । 

दादग्रनाङौसिः इादथभिः घटिकाभिः प्रथमाङ्गे प्रथमाड्निविष्टं वस्तु निषाद 

स॒म्प्रादनौोयम् । दितौयेऽङ् तिभिः नाङौनिः तधा दतौधे बङ् दाभ्या 

जाटौभ्यां तवत्यं वन्तु निष्पादयति शेषः ! 

(थ) शद्रारस्य कपटस्य विद्रव च वैविध्यं दर्थयति वतेति। घर्मादंति। 
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` खामाविकंः कविमश्च दैवजो विद्रवः पुनः ॥. 

अचेतनेशचेतनेश्च चैतनाचेतनेः छतः ॥ 

 " ५१६ ॥ [श 
तत्र शास््ाविरोषेन कतो घर्मग्ह्भारः भर्थलाभायः 

कल्पितः। ब्रर्थश्ङ्ारः। प्रडसनमगृङ्ारः कामण्क्गारः। तत्र 

कामगरृडगरः प्रथमाङ् एव । श्न्ययोस्तु न नियम इत्याहुः ¦ 

चेतनाश्चेतना गजादयः! समवकौयन्तं (ष) वदवोऽ्था 

श्रस्मि्िति समवकारः। वधा समसुद्रसमथनम्। 

। । रय डिमः ह 

 मायेन्दरजालसंग्रामक्रोषोद्भान्तादिचेषटितेः। 
उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्यातोऽतिदत्तकः ॥ 
रहनी रौद्ररसस्तव सवऽङ्गानि रसाः पुनः ¦ 
चत्वारोऽद् मता नेह विष्कम्कप्रवेशकौ ॥ 
नायका दैवगन्धर्वयच्चरत्ती मरोरगाः । 
भूतप्रेतपिशाचादयाः घोड़शालन्तसुदताः ॥ 
 दत्तयः कौशिकीषटौना निर्विंमर्षाश्च सन्धयः । 

सहगरः ध्मरिकामेः दिविषः कपटः खामादिकः; कदिभः रेवन: टैदेन् लनितः। 
विद्रषः अडादिकतः सशवम भचेतग्टतः चेतमहृतः तथा चेतनाचेतनोभयरत 
षति विरि) 

` (ष ) छम्य सम्यङ् प्रयुन्यन्त शत्यदः, 

(ख) हिममाह चेति) छपररे; शन््रमूययादौनां यारुरिदधेदे; भूयिष्ठः 
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दौप्राः स्यः षड़साः शान्तहास्यशङ्गरवजिंताः ॥ 

५१७ .॥ [ स | 
्रतोदादहरणच्च । ^तिपुरदाहः* इति महषिः । अधंडा- , 

खगः। 

ईहाखगो मिग्हस्तश्चतुरहः प्रकीर्तितः 
मुखप्रतिमुखे सन्धी तच्च निर्वहरं तथा ॥ 
नरदिव्यावनियमौ नायकप्रतिनायकौ । 
ख्याती धीरोदताबन्ो गृूटभावादयुक्तकषत् ॥ 
दिव्यस्ियमनिच्छन्तौमपहारादिनेच्छतः । 

शृद्धाराभासमप्यस्य किच्चित् किञ्चित् प्रदर्शयेत्॥ 
पताकानायका दिव्या म्यां वापि दशेदैताः। 
युद्मानौय संरम्भं परं व्याजाञ्चिवत्तते ॥ , 
महात्मानो वघप्राप्रा अपि वध्याः स्युरव नो ॥ 
पएकाद्भने देव एवाव मेतेत्याहः परे पुनः । 

दिव्यस्वीरेतुकं युद्वं नायकाः षडितोतरे ॥ 

५१८॥ [ ह | 

बहस: । ख्यासं पुराणादिप्रखिम् दतत खस्य तादश्ः। दौषः उज्ला: । 

न्त् स्परठम्। 

(द) ईष्टाख्गमाड श्रयेति। अनियमौ निथयमक्जितौ कचित् नरी 

नायकः प्रतिनायको वा कवित् दिव्यः नायकः प्रतिनायक वदति नायक. 

प्रतिनायक्षयोर्नियमौ नास्तीति मावः। मूटृभावात् नीपनभावात् षदुक्तकत्. 

श्रतुचितकाययकारौव्यवः। अपद्ारादिना बलात्कारादिना ादिपदेनङलादि- 

एसिड परं तु प्रनिनायकमियधेः सरण्यः क्रोधम् भानौय प्राएव्व कुदं 
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मिखर' ख्याताख्यातम्। ्रन्यः प्रतिनायकः! पताकाः 

नायकास्तु नायकप्रतिनायकयोर्मिन्िता दश नायको 

` सगवदनभ्यां नायिकामत्र ईहते वाच्छतोति ईहाख्गः। यथा 

कुसुमशेखरविजयादि । श्रथ श्रद्ः। 

उत्रुष्टिकाङ्ः एकाङ्ले मेतारः प्राकता नरः} 

रतोऽच करुः स्थायौ वहस्व परिदेवितम् ॥ . 
प्रष्यातमितिहत्तच्च कविर्वद्या ्रपञ्चयेत् 1 
भाणवत् सखिहत्ताङ्गान्यस्िन् जयपराजयौ ॥ , 
युच्च वाचा कर्तव्यं निर्वेदवचनं वह ॥ ` 

५१६ ॥ [त्त | 

. दमच् केचित् “नाटकाद्न्तःपा्यङ्परिच्छेदायेम् उक्षृ्टः 
काड्नामानम्” श्राद्ुः। श्रन्ये तु “उत्न्नान्ता विलोसरूपा 

खुषिरयत्र" एति उतृखटिकाङ्कः । यधा शर्मिहाययातिः । . 
श्रथ वयौ । 

` बीध्यामेको मेदकः कश्चिदेकोऽच कल्यते 1 
अआकाशमाषितैसक्तैशिवां प्रलयुक्तिमाधितः॥ . ` ` 
सूचयेद् भूरिशृद्भारं किञ्चिटन्यान् रसानपि । 

एवेत्ववः व्यालात् रषात् । दषप्राहमः वप्राततियीग्या अपौव्यधः। अन्यत् 

स॒गमम् 1 + 

(ख) भटमाई भयेति उतृषटरिषाडः अदस्य नामान्रमेतनत् । प्रपञ्चः 

यैत् दिष्तार्येत् । प्ताः सामान्याः नातिमङ्ान्द ष्त्ययः। अन्त् खपषटम्। 

(क) बोष्टोनाह ष्यति! श्द्रवौप्याम् एषः भरितीयद्व्यः कट्ित् 
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सुखनिर्वहगे सन्धी अर्थप्रक्तयोऽखिलाः ॥ 
| ५२० [ क. 
 क्िदिल्युत्तमो मध्वमोऽधमो वा।. शद्धारबदलत्वाड 

श्रस्याः कौशिकौहत्तिवडलत्वम् । 

अस्यास्वयोदशाङ्ानि निदिशस्ति मनीषिण 

` उद्वाल्यकावलगिते प्रपञ्च स्िगत' छलम् ॥ 

 वाद्घं ल्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिक । 

असत्प्रलापव्याहारख्टद्वानि च तानितु॥ 
५२१1 | ख| 

तत्र. उद्ात्यदावलगिते प्रस्ताठनाप्रस्तावे ` सोदाहरणं । 

लचिते। 

`  सिधो वाक्यमसङ्नूत' 
प्रपञ्चो हाखक्लन््रतः ॥ ५२२ ॥ [ग] ` 

यथा विक्रमोवेश्याम्।  बडमौख विदूषकचैचयो रन्योन्द- 

वचनम् 1 ̀ 

विगत स्यांदनेकाथं - 

योजनं अ्ुतिसान्यतः ॥५२३॥ [घ] 

नायकं इति शेषः कन्याते निवध्यते। अखिलाः समग्राः पञेति त । 12 

परक्रतयः वौजादयः प्रयोल्या इति शेषः । | 

(ख) धस्याद्ति। मस्याः वौष्याः। अन्त् ख्यम् । 
(ग) प्रपश्ठमाह भिये दइति। मिथः परस्परं इायक्रत् इासननकम् 

पनदतं सिव्यामूतं वाक्धं प्रपद्चः। 
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„ ` -यधा ततैव यजा 1 

1 „का ७ ४ अ 

सर्वचतितिभतां नाथ ! दृष्टा सर्वा्गसुन्दरो । 

रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन् सया. विरहिता, त्वया” ॥ (ङ) 

नेपथ्ये ततैव प्रतिशब्दः “राजा। कथ दृष्टत्वाद् 

श्र प्रथगाक्यमेवोत्तरल्ेन योज्ञितम् । “नटादिवितयविषय- 

मेवेदम्"” दति कचित् । 

प्रियामैरप्ियवाक्ये- 

विलोभ्य छृलनाच्छलम् ॥ ५२४ ॥ [च| 

यथा वैरा “भो माजुनौ । 

कन्त ययतच्छलानां जतुमवश्रणोरीपनः सोऽभिमानी ` 

राजा दुःशासनादेगुसरतुजश्तस्याङ्गराजस्य मितम् । 

छष्णाकेगोत्तरोयव्यपनयनपयुः पाण्डवा यस्य दासाः 
क्षासते दुर्योधनोऽपौ कथयतु न रुषा द्रषटुमभ्यागतौ खः॥ (च) 

(घ) विगतमादहई विगतमिति। दतिखाम्यतः श्ब्दखादृग्यात् - अनैकार्ध- 

योलनं दद्धकल्यनं विगतं यात् । 

(छः) छदा्रति यथेति ¦ सुठेति । उर्वश्रौविरद्ितख पुरुरवस उक्ति 
रियम् । हे सर्वचितिभ्तां सर्वपर्वतानां नाध} पर्व॑तथरेह! श्रखिन् रम्ब 

वनान्तं वनभूमौ मया विरष्िता सर्वाङ्मृन्दरी रामा छर्वथी त्यः टा? 

्रताम्य वाश्यय प्रतिष्वनेय साम्यात् टटेति वाक्छख प्र्रष्प एकोऽधः पएुनट'्तिः 
प्रतिध्वनिः प्रतिदद्नरूपो ्रपरोऽचः इति भनेकार्धयोननं वोद्धव्यस् । । 

(च) दष्टसाद् ग्रियाभेरिति। ग्रियाननैः प्रियषदेः श्रग्रिवैः वाष्छ. 
दिभ्य दलनं प्रतारणं वम्! | । 

(क) उदाषरति ययेति। रर्ठति। द्तच्छलानां दूतक्रौड़ारूपकपटानां 

कर्ता, लतुसयं यत् अरपं रट, रपं रषरचिवीरि्सरः। तख दीपनः 
सतुग्टह्दाह्क दव्ययः, मिमानो शष्द्मर्वान्, दुःद्ाखनादैः दुःशाखनप्रथ्नि- 
सस्य पठुनग्तस कनिठमदिग्रतख् रुरुः भअहरानख कणस्य - भितं बनः; 
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अन्ये लाडइभ्छलं किचित् काव्यसुदिश्च कस्यचित्। 

उदौय्धते यदचनं वञ्चना हास्यरोषक्तत् ॥ [ ज | 

वाक्त लिर्हास्यसम्बन्धो दिविप्रलयुक्तितो भवेत् ॥ 
५२५ ॥ [ भ | 

दित्रौल्युपलक्षणं यथा 1: 

“भमिश्लौ ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे ९ किन्तेन मदं विना 

मयच्वापि तव प्रियम् ९ प्रियमदो ! वाराङ्नाभिः सद । 
वेश्याप्यर्घसचिः कुतस्तव घनम् १ द्यूतेन चौर्येण वा 

चौयदयुतपरिग्रदोऽपि भवतः १ नष्टस्य कान्या गतिः" 0 (ज) 

केचित् “्रक्रान्तवाक्यस्य साकाङ्कस्यैव निर्हं्तिर्वाक्रेलिः” 

त्याः । अरन्यं च “श्रनेकस्य प्र्रस्येकसुत्तरम्” । 

अरन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः 

स्पद्वयाधिवल' मतम् ॥ ५२६ ॥ [ट] 

रष्छायाः द्रौपद्याः केश्ानाम् उत्तरौयस्य च व्यपनयने भाकर्पये पटुः नियोन 

यिता श्यः, पाण्ड्वाः यस्य दासाः किङ्राः, सः प्रसिद्धः सी राना दुर्योधनः 

क कच भासते तिति कथयत यूयमिति गेषः। भयान् प्रदक्तिरियम्। भावां 

भोमालुंनाविव्यधः सषा क्रोधेन द्रष्टुं साचात्कर्तुः न अभ्यागतौ उपस्ितौ सः। 

(ज) भन्ये तिति। कस्यचित् किडित् काय्यप्ुदिश्य वञ्चनाहास्यरोषकरं 

यत् वश्नम् उदौय्येते कथ्यते भन्ये पर्डितास्तु तत् इलम् भाः कथयन्ति । 

(भ) वाकेलिमाद् वाक्तचिरिति। है वा तिखी वा प्रव्यक्तयः प्रतिदच- 

ननि ताभ्यः यः इाख्सस्बन्धः स वाद लिर्भवेत्। 

(ज) उदाहरति यथेति । सखम् । 

(ट ) भषिव्रलमाह श्रन्योन्येति। सखर्हया भद्रेण भन्योनयं परस्पर 
वाक्यस्य भाषिकयंन उक्तिः भधिवलं मतम्। 



षष्टः परिश्छट्ः। ३६९ 

यथा मम प्रमावत्यां “वलनाभः। 

शरस्य वचः चणेनैव निमध्य गदयानया । . 

लौलयोूततयिष्यामि भुवनदयमद्य वः” ॥ (ट) 
प्रद्युस्नः। श्रेरे श्रसुरापस्द ! (ड) श्रलमसुना वडप्रला- 

पेन ममखनलु) ` । 
श्रद्य प्रचर्डसुजदरण्डसमपितोस- 
कोदण्डनिगलितकार्डसस्ुहपातैः। 
श्रास्तां समस्तदितिनत्ततजोचितयं 

सौणौ षणेन पिशिताशनलोभनौया? ॥ (ट) 

गण्डं प्रस तसम्बन्ि | 

भिन्नाथं सत्वरं वचः ॥-५२७ ॥ [ य | 
यथा वेष्यां “राजा ।  .. 

अध्यासितु तव विराञ्नघनखलय्य 

पर्य्यप्तमेव करभोरु ! ममोरुयुरसम्” ॥ (त) 

(उ) उदाहरति यरेति। भस्येति। भ्य प्रयम्य उः चरेनेव ्रनया 
इप्तस्थितयेति भावः गदया निमष्य चुणयिविन्यधः लौलया चअवदेलथा भय वः 
युमाकं युप्ाननाद्वयेत्यधेः अनाटरे षष्ठौ । भुवनदयं म्ठगे पए्रथिवौष्च इत्ययः श्वस्य 

पाताखवादिल्यादिति मावः उन्ूलयिष्यामि उत्पाटयिष्यामि । 
(ख) पुरापषद ! भसुराघम। 

(ठ ) भरो्ति। प्रचण्डं भ्ुजदणं बादर समर्पितान् निडितात् उरस. 

क) दण्डात् महाधनुपः निगदितानां निर्गेतानां काण्डानां राणं खमूषख्य पातैः 

ग्ण जोपौ पथ्यो चतन समस्तानां दितिनानां दैव्यानां शोखितैः रुधिरैः उशता 

अभिषिक्ता सतौ पिशिताशनानां मांसमोजिनां लोभनौया इष्दर्दिनौव्यषेः भासां 

भवतु | दसन्ततिष्ठकं त्तम्] 

(क) गण्छमाह गण्डमिति ¡ पस्तुवन्डनि प्रठतादष्डः भित्रायं एथ 

गच्च खटरं त्दरानिते वः गम्छम्। 



३७० साहित्यदपणम्। 

श्रनन्तरं प्रविश्यं कञ्चुकी । “देव ! भम्न' भग्नम्” दत्यादि। 

श्रव रधकेतनभङ्गे वचममूुसभङ्गाये सस्बन्खे सम्बहम् । 

व्याख्यानं खरसोक्तस्या- > 

न्यथावस्यन्दितं भवेत् ॥ ५२८॥ [ थ | 

यथा छलितरपे ^सौता। जाद ! कलल क्वु श्रभ्रोञ्छी- 

एण गंतन्बे' तषि सो राश्रा विणएण पणयिदन्बो (३ १) । 

लवः। श्रथ किमावाभ्यां राजोपजोविभ्यां भवितव्यम् । सौता। 

जाद! सो तुद्माणं पिदा (३२) । लवः । किंमावयोः रघुपतिः 

पिता ? सौता। साशङ्म्। मा ब्रवा संकधं णं क्लु तुद्माणं 

सश्रलाए लेव पुहवौ एत्ति” (३३) । (द) 

प्रहेलिकीव शास्येन 
युक्ता भवति नालिका ॥ ५२९ ॥ [ध] 

(११) लाटैति। एच! कल्य खलु अयोध्यायां गन्तव्यः तश्िसराजा 

विनयेन प्रश्यितन्य दति सं*। 

(३२) एच ! ख युष्माकं पितेति सं*। 

(३२२) मा अन्धा. अङ्ां न खलु युवयोः सकलाया एव ए्धिन्या 

इतिप) 

{त ) उदाङ्रति । यथेति ! शध्याखिवुमिति। भादुम्तीं प्रति दूर्यौ- 

धनवचनम् । इ करभो | सम ठस्य चिरात्। चिरकालं व्याप्य तव लघन- 

स्यलसख अध्याखितुम् भधिष्टातुः परव्याप्तमेव समुजितमेव । अत रथकेतनभद्- 

'शूपभिद्राधं वचनं प्रसुतस्य दुर््योधनोरभद्रूपस्य चयस्य सूचकम् । 

(थ) भव्स्णन्दितिमाड ग्याष््यानमिति। खरसोक्षस्प खभावत उक्तस 
वाक्व अनद्धा ग्यास्यानम् दस्यन्दितं भवेत् । 

(द ).उदाहरति ययेति । भवर खभारौक्तख ख युवयोः पितेति वाख 
खुकष्ायाः एथिव्या दृल्यनेम पिठश्नन्दख पारकङ्पतेन अन्यधा व्या ख्यानम् 1 



 ., ~क 

` घष्टः परिश्छट्ः । | ३७९ 

संवरण काुततरं प्रहेलिका । यथा रब्नादस्वाम् 1 श्स- 

छता) सहि! जस्य किदे तुमं श्राश्रदा रो श्टोख्लव 

 चिह्टदि। सागरिका। कष्छकिटे अश श्राश्रदा १ सुसं! 

णं चित्तफलश्रस्य” (१४) श्रच्र तं रान्न: क्तत श्रागतेत्यथंः 

संहत्तः (न) ) ध 

यरसल्मलापो यदाक्वमसम्बडं तथोत्तरम् । 

अ्ल्नतोऽपि मूर्खस्य पुरो यच्च हित' वचः ॥ 
५३० ॥ [ प| 

तत्रायं (क) यथाः मस प्रभावत्याम्। ्रदुख्ः। स्ट 
कारवल्लौमवलोक्य सानन्दम्। श्रौ कथमिहैव! ` 

्लिकुलमच्चुकेभौ परिमलवहला रसावहा तख्धौ । 
किशलयपेशलपाणिः कोक्िलकलभावथिषषेः प्रियतमा से ॥ (ब) 

(३४) सहौति। रुषि! यक्ते तसागताख्स्व एव तिषछतौतिं*। 

कश्य कते भ्रष्मागतति सं०। नव चित्रफष्क्दति सं*। 

(ध) नाचिक्षमाई प्रहेलकेवेति । इसन युक्ता प्ररैषिदा एद नाडिक 

भवति। 

(ग) उदाष्रति यचति। अव्र राः कृते वसागतेति उत्तरं संग्तम्। 

(१) श्सत्प्रछापमाह भसतप्रछापश्ति) असस्वद्धः पुर्वापरसम्बन्धरहितं 

यत वाक्ये तषा उत्तर यथ अरटद्नतः ह्तिवाक्यमद्त शत्यः भूषय पर 

पतः स्ति बः भरो यषतुप्रलापः। 

(फ) शादटम् धसम्ददु' वाक्वमित्ययः। 

(ब) भीति! पिकं भसरसमूहः रदन् मधुरङ्शो मनोहरङेद्रा, 
परिमरः सोरभः तद्बषटा अतिसोरमद्वाविनोत्यदः, रमम् च्तुरागम् सादड- 
तीति तथोका इनुरागदतोव्ययेः, चन्दो हन्दाड्यै, किय पष्ठः तदत् पलः 
कीमष्ः पाश्यस्दास्तार्डौ, शौङिबदत् कटमापिसौ सपुरमारिषशटोमे मम 
प्रियतसा सतिन्यष्ठी । भत् सडकारखतापा स्दभियाण्डिरषन्बदा) 



३७२ साहित्यदर्पणम् । 

एवमसस्वदरोत्तरऽपि। ठतीयं यधा वेणां दुर्योधनं "प्रति 

गान्धारोवाक्यम्। । 

 व्याहारो यत् परस्याधं 

हास्यत्तोभकर' वचः ॥ ५२१ ॥ [ भ | 
यधा मालविकाग्निभिते  लास्यप्रयोगावसाने मालविका 

निगन्तुसिच्छति । “विदूषकः । मा दाव उपदेससुध्वा गमिः 

स्स” (३५) इत्युपक्रमेण । “दासः । विदूषकं प्रति । श्राय ! , 
उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लच्ितः । विदूषकः । पद्मं वह्मण- 

पूग्रामोदि सा माए लद्धिदा (३२६) । मालविका। स्यतः 

इत्यादिना नायकस्य विश्दनायिकादभनप्रयुक्तन  हासलोभ- 

कारिणा वचसा व्याहारः (म) 

दोषा गुणा गुण दोषा 

यव स्युखं टवं हि तत् ॥ ५३२ ॥ [य] 
क्रमेण यथा। 

शप्रिथ } जौवितता क्रौर्ये निःलेडतवं क्तन्नता । 
 भूयस्तदशनादेव ममेते गुणतां गताः ॥ (र ) 

( २५) मा तावदुप्रदेथसरुगधा गसिष्वसीति सं । 

(३९ ) प्रधमं ब्राद्मणपरूजा सरवति खाऽनया खद्धितेति सं°। 

(म) व्याहारमाह व्याहार एति। परस भयः निमित्तं यत् हाखत्तौष- 

फर वचः असौ व्याहारः | 

- (म) उदारति बथंति। स्पटम्। 

(य) ख्दवमाद दोषा इति। यत्र वाक्यं दोषाः गुषाः गुणः दोषाश्च 

च्यः तत् खदवम् | । 

(र) उदाष्टरति प्रियेति इहे प्रिय ! जौवितता वदहिरहे जौवनमिलयध 

त्यये निद्रता, निःसं इत्वं खं इश्न्यता, तथा छतघ्नता उपका रिपोऽप्रशारकरणं 



एः परिच्छदः . +: 

सष्यास्तद्रेपसौन्दययं भूषितं यौवनयिया। 

सुद्धेकतायनं जातं दुःखायैव ममाष्ठना" ॥ (ल) 

दति चाष्ानि नारकादिषु सन्वत्यपि वीध्यामवश्य विषे 

यानि । वि्ध्टतया नाटकादिषु विनिविष्टान्यपौद्योदाद्तानि 

वोधौ च । नानारसानाश्चात्र मालारूपतयवा ̀  सखितलादौयौ- 
यम्। यथा मालविका । श्रथ प्रहसनम् 1 

भागवत्यन्धिसन्ध्यजङ्लास्याङ्ाङर्विनिर्मितम् । 
भवेत् प्रहसनं हत्त निन्दानां कविकल्पितम् ॥ 

५२२ ॥ 

श्रव नारभते नापि विष्कम्मकप्रेशकौ। 

अह्नी हास्यरसंस्तव 

वौध्यङ्गानि स्थितिर्न वा ॥ ५३९ ॥ 
“ तत्र । 

तपखिभगवदिप्रप्रखतिष्वच नायकः । [व] 
~ “~ --~----~-~--~--~--------~ ------~----------- ~ 

रेषो जोबमस्य मिव्रभूतः तव दिर टह गौवनख्ितिरतौव कंश्रवहा, ताव् ` 

तद्ार्मो लोवगच्य रैहादपगमः येखान् नो त् तख क्रौादिकमरश्चवक्रव्यसिति 
भावः । मुखः पुनः वटभनात् तव दनं प्राप्येयेः सम एते, जौवनस्य -करौया- । 

ध्यः गएताम् भनुकूलतां चताः । शवर दोदाषां गषदम्। | 

(ष) ससा पति। कुं प्रति नायकखो्रस्यिम्। तखाः -कानायाः 
सोदनग्िथा तारप्यलद्परा भूषितं विराजिते.तत् स्पखौन्दय्यं सम सण्ौकतायनं 

सृम्बमादापारु जातम् पधुना विप्रं -ष््यदः दुःखाय एव -अत गुष्धानां 

लोपलम् ! 

(४) प्रहसनभाह स्यति! मापेसि ! भावत् भाष शद सादया | 

सष्ठ शि्भष्रस मन्यो मण्यठानि चर वश्नि, स्यादामि दभ; -वथावापौवि 
भादः । चत्र प्रइमने सारभटो रिं पयोल्येति देषः । मोच्या -श्िहिस्य. 

२२ 



, ३७४ .. सादित्यदर्पणम्। 

एको यत भवैत् धटो हास्यं तच्छुमुच्यते ॥ 
५२५ ॥ [श्] 

, यधा कन्दपकेलिः । 

आथिलय कञ्चन जनं संकौगमिति तद् बिदुः॥ 

५२६ ॥ [| 
यथा धृत्तचरितम्.। । 

वत्तं बद्नां रष्टानां संकौणं केचिदूचिरे । 

तत् पुनर्भवति द्ङ्मधवेकाङ्निर्मितम् ॥ 

५२७ ॥ [स्] 

यघा नटकमेलकादि। सुनिसत्वाह। .. 

“वेश्याचेटनपुं सकविटधृत्ता बन्धनौ च यतर य्ुः। 
अविक्षतवेशपरिच्छदेषटितकारणन्तु सद्गीर्यमिति" ५ (ह) 

स्थानंनवा नेव, भरयवा वौधाद्धानां खिति: नियतेवय्धः। भत्र प्रहसने वृप- 

स्थादिपु मध्ये कित् नायकः । भत्र भगवच्छद्देन सद्यासौ प्रीच्यते। न्यत् 

मुगसम् । 

(थ) भस्य मेदवयमादईणएक श्त्यादि। यत्र एकः सुषयः नायक इव्यय 

टः प्रगयः मवेत् तत् इयं डम् उच्यते। 

(ष) श्रायिव्येति। कषम गनं टभिन्रमिति भावः भा्ित्य यत् इाखं 

वेत् सङ्गीणं विदुः। 

(ख) हत्तमिति। वद्नं टानां त्तं चरितं केचित् सङ्र्यम् ठरे 

उक्तवन्तः । तत् सद्ौपप्ररसनं ङम् भङ्दयघटितं वा एकेनैव -भद्धेन विनि- 
भितं प्रवर्ति 

(इ) वेश्छेति। यव प्रहवने वेण्यादौनां वर्नं तथा तेषामविक्ततानां 

अयाखितानाभिति भावः वैप्रानां परिच्छटानां चैटितानाद्वः करपम् भ्रवुकरष 

निलयः वत् उङ्ीखम्। 
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विक्ततन्तु विदुैव षण्डकञ्चुकितापसाः । . ` ` 
भुजङ्चारणमयप्रभतेवशवाग्युताः ॥५२८॥ [च| ` 

श्ट्न्तु सङ्नोर्णेनैव गतार्थमिति मुनिना एथग्नोक्रम्। 

प्रथोपरूपकाणि। तबर।.. 

नाटिका कष्रहत्ता खात् स्तीप्राया चतुरद्धिका। 

प्रष्यातो धौरललितसतच स्यात्रायको पः ॥ . 

 सखाटन्तःपुरसम्बसखा सङ्गीतव्यापृताऽघवा । 

नवानुरागा कन्याव नायिका पवंशजा ॥ 

सम्प्रवत्तत नेतास्यां देव्यास्रासैन ' शद्धिःतः , 

` देवौ पुनर्भषैञज्येषठा प्रगल्भा न्पवंशजा ॥ ` 
पदे पदे मानवती तदश: सङ्मो दयोः । 

ठत्तिः खात् कौशिकौ खल्यविमर्षाः सन्धयः पुनः - 
॥५२९॥ [क| 

दयोनायकनायिकयोः। यथा रत्रावलोविदशालभन्ि- 
कादि। भ्रय त्रोटकम् 
म" गन" ~--~--~------~------ 

(च) वि्ठतमिति। तव पणकषुखितापष्ठाः भनद्रसख विट शारश्स्य 

मट्ख भटाटेर वैग्युश्षाः द्नयुक्राय भवेयुः तत् हासं विक्षतं दिदुः। 

{क ) छपष्पकाप्याह भरंति। गारिकङेति। कर. प्रहत्ता कलितहत्तान्ता 

मतु प्रादादिषु प्रखिदहत्तति मादः ज्रौप्राया मारौबहषा, चतुरङ्का चतुमि- 

र्टः म्दादया शष्यदेः। परस्यातः, प्रखिडः पौरललितः नियतो सदुरदिथसिति 

खद, सन्तःपुरमम्दनया चन्तःपररसम्दन्दवतौ सन्तःपुरबारिथौव्यदेः! नैता 

माविकः दृष्या; सड्ष्याः वासेन भयेन अदित: खम् भर्या निकारा सश्र 

समासजत् । ष्यो; नानिङानावस्योः खडमः वदनः रेम्दधौन्ः। स्पनिमषाः 

प्रायेर् शिमपादपनिष्टोना दयः) अन्द् सुगमम् |. 



९७६&. साहित्यदपेणम् । 

सप्ताष्टनवपञ्चाङ- दिव्यमानुषसंश्रयम् ! 
चोटकं नाम तत् प्राहुः प्रत्यङ्ग स विदूषकम् ॥ 

` ` | ५४० ॥ [ख 

। प्रत्यङ्गं सविदूषकत्वादेवात्र खङ्गारोऽक्गो। सप्ताङ्ं यया 

` स्तण्ितरम्भम् । पञ्चाद्धं यथां विक्रमोवंयौ । ` श्रथ गोष्ठो 

प्रकछतेनवमिः पुभिदंशभिर्वाष्यलङ्कता । 
नोदात्तवचना गोष्ट कौशिकौहत्तिशालिनी ॥ ` 
होना गर्भविमर्षाभ्यां पञ्चषडोषिदन्विता । ` 
कामणगरङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्विनिर्सिता ॥ 

। ` ५४१॥ [ग्] 

यचा शेवतमदमिकां । भय रकाम् । 

सट्क प्राक्तताशेषपाघ्ये स्यादप्रवेशकम् । 
न च बिष्कम्वोऽप्यत प्रचुरश्चाहुतो रसः । 
अङ्गा जवनिकाख्याः खुः सखादन्यन्नाटिकासमम् 

॥१५४२] [घ] 

(ख) वोटकमाद सथेति। खुपेति। सप्त वा चौ यानववा पञ्च 

वा भगः यव तवोक्तं, दिन्यमानुषसंययं टैवमतुष्यसम्वडं, प्रत्य, विदूषपकचरिव 

सहतं नाव्य चोटकं प्राहुः | 

(ग) मीष्टीमाद्ट भ्रधेतिः। प्रछतेरिति। प्रलतैः नातिविदग्धे;ः। नोदात्त 

उश्नना ंतान्यभाषिषौ | भन्यत् ख्यम् । र 

(घ) सटकमाष्ट श्रयेति। रुट्रकनिति।. पराक्ततं संस्छताटन्यत्ः भेष 

समस्तं पाव्य वादन यखिन् तत् प्रवेधकं प्रवेरितम् प्रचुरः बह; 
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यथा कपूरसद्डरौ । श्रव नाखराखकम्। 

नाय्वरारकमेकाद्ध' बहताललयस्ितिः। 
उदात्तनायकं तदत् पौठमर्दोपनायकम् ॥ 
हाखोऽद्धत सश्ङ्नारो नारो वासकसच्निका ! ` ` 

सुखनि्वहणे ससौ लाखाङ्ञानि दशापि च॥ 

कचित् प्रतिमुखं सिसिह नेच्छन्ति केवलय् ॥ 

| ५४२ ॥ [| 
तत्र सन्धिहयवती यथा नम॑वती । सन्धिचतुषटयवती यथा 

विसासवतयै। श्रय प्रयानम्) 

प्रख्याने नायको दासो हौनः सखादुपनायकः । 
दासौ च नायिका हत्तिः कौशिकौ मारती तथा॥ 
सुरापानसमायोगादुदिष्टार्थस्य संहतिः । 
्रद्रौ दी लयतालादिर्विलासो बहलस्तथा ॥ 

५४४ ॥ [च| 
"~~" "---~---~~--~-~---~-~-~-~-----------~--~--~-----~-----------~------ 

सदनिकास्याः प्रडाः प्रयोल्याः श्ड्प्वाने जवनिराश्न्दः प्रयोज्य इयः | 

अन्यत् सररंद्यादिकम् | 

(डः) साव्वरासषमाह श्येति। नाय्येति। बष्टौ ताष्टस्य तान- 

क्ियामागस यस साम्य च स्थितियसिन् तत्, तादः काष्ट्क्रियानानः 

सदः साम्बसिव्यमरः } उदाचनायक भौरोदात्तनायक्तं, फौीठनटः पूर्वो 
शदद्ः उपनायकः नायकरुदृकारौी यत्रतत् 1 सश्र: शद्धाररखरुश्तिः 

स्प; भव ट्री प्रधानम् । दासुकशव्दिवापूर्दोक्लद्पा) सन्यत म्म् । 

(श) एसाममाहई सदेति । प्रस्यानग"श्ति। पीनः दाषादपि द्ठर् 

द्ददः | सुरापानषमायोगाद् सदपानदश्वान् दददिट्य प्भ्तुत्द पयद्द दतिरसष्ट 

संहतिः; रुषसापनम् । सन्त् इरमसम्। 



शे७ . सादित्यदर्पणम्। 

यथा शदगरतिलकम् । ग्रथोल्लाप्यम् ` 

उदात्तनायकं टिव्यदत्तरेकाङ्मूषितम् । 
शिल्पकीद्ैर्ुतं डाखशुङ्गारकरंगौः रसैः ॥ [क] 

 उल्लाप्वं बहसंयासं व्यखरमौतिसनोहरम् ! ` 

चतस्रो नायिकालव बयोऽङ्ा इति केचन ॥ 
५४५ ॥ [ज] 

शिस्पकाङ्गानि वच्यमाणानि। यथा देवौीसहादेकम् । 

प्रघ काव्यम्) | | 

काव्यसारभटौहौनमेक्छङ्गं लस्यसङ्लम् । 
खर्डसाता दिपदि क्रा भम्नताकैरलङ्गतम् ॥ 

 व्णमावाच्छइलिनायुतं शुङ्गारमाधितम् । 
बेता स्मौ चाघ्युटात्ताद सन्धौ चादौ तथान्तिमः 

| ॥५४६॥ [म] 

(ष्ट) उल्लप्यमा भयेति! उदात्तेति। छ्दात्तः पौरोदात्तः नायको 

यत तत्, दिन्छठत्तं दिव्यश्वरिवधुक्तस्-।! अन्यत् स्मरम् । 

(ज) छउष्ठप्यसिति। वप्रसेप विभायैन इति भावः गीतेन मनोहरम्। 

चन पण्डिता ददम् उद्लाप्वं वदन्तीति शेषः| 

(भ). काव्यसाद यथेति। काव्यसिति। 'प्सद्भरौी दद्तिविशेषः तया 

ष्टीनं सटख्टनात्रा हिपदिका करग्रताकलैः तत्तदा्यगौतविशेदैरि्यथः व्णमाता, 

सघा्छड्डलिक्ा छन्दोमेदौ ताभ्यां युतं, ङूरभाषितं यद्ारंसवकवाक्वसम- 

न्विदम् 1 नेता नायकः सलौ नायिकाच उदात्तः उदात्ता च) अत का 
पायौ सुपतिद्वहे उवः मनिमः निर्वए्एतियदेः.। भन्यत् सुगमम् | 
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यथा यादवोदयः + श्रध ब्र्तस्! . 

गर्भावमणरहितं प्रेदं दै नावकम् ।` 

चरसुचघारमेकाङसविष्कन्यप्रवेयकम् । 

नियुद्चसस्फ व्युतं .स्वदचिसमाशिितम् । 
` नैप मीयते नान्दौ तथा तव प्ररोचना ॥ ` 

५४७ ॥ [ज 

यथा वासिवघः। श्रध रासकम्। 

रासकं पञ्चपातं स्वान्द्मुखनिर्वहणान्वितम् । 
भाषादिभाषाभूयिष्ठं मारती कौशिकीवुतम् ! `. 
असूदघारमैकाङ्ः' सवीधःाङ् कलान्वितम् । ` 
िष्टनान्दीयुत' ष्यातनायविकं सूखनावकम् ॥ . 
उदात्तभावविन्याससंभित चोत्तरोत्तरम् । 

दह प्रतिसुख सन्धिमपि केचित् व्रचच्तते ॥ 

५६८ ॥ [ट | 

~------*--------- ~^ 

` (ल) प्ररमा भथ्ति। गभेति। गर्माविमषरदितं गर्भविमणसन्धि- 

धयषवितं, एनः प्राक्षतः मायङो यव तत्, नियुदधः सन्कटः सरोपभाषष्षटे 
ताभ्यां यतं, सदाभ्ितिसिभिः दौगिक्वादिभिः समाथितं युष्म् । प्ररोखनां 
पटतप्रणसया सासालिकानाम् छन्दुष्डीकस्पम् 1. भसूव्रघारदेऽपि नेप्वस्ेनं 

फनक्िच् नान्दी प्ररोचना च पठनोदेति भादः। 

(ट) राष्ट ष्टेति। रारुकमिति। पद्पाठ पद्भिः पातैः नै; 

दष्दाद्यमिशठः, पापया विपराप्या च रुतेन प्राहतेन च श्यः मूयिष्ट 

पष्याहत् 1 रा दृादिका श्वुःपटिप्रकारा तया भवित, दिटय्ा भिग्रार्दण 



३८० साहित्यदर्पणम् । 

यथा सेनकादितम् । श्रथ संलापकम् ! 

संलापकषेऽड्नश्चत्वारस्यो वा नायकः पुनः । 

पाषण्डः खाद्रसस्तव शुङ्गारकरुणेतरः ॥ 
भवेयुः पुरसंयोधच्छलसंग्रामविद्रवाः | 

न तव वरत्तिर्मवति भारती न च कौशिकौ ॥ 
| ५४९ ॥ [ ट | 

यथा मावयाकापालिकम्। श्रथ खीगदितम्।. 

प्रख्यातहत्तमेकाङ्' प्रष्यातोदात्तनायकस् ! 
प्रसिदनायकं गर्भविमर्षाभ्यां विवर्जितम् ॥ ` 
भारतीहत्तिबडतं श्रीतिशब्देन संयुतम् 

मतं श्रौगदित' नाम विदद्धिरुपरूपकम् ॥५५.०॥ 

| ड | 
यथा क्रौडारखातलम्। 

“रासना खोगदिते गायेत् किञ्चित् पठेदपि । 

नान्या युते, स्याता प्रसिद्धा नायिका यत्रे तत्, उदाप्षमावस्य महत्व विन्यासेन 

चनेन खंधितम्। न्यत् सखम्) 

(ठ) संलापकमाद् भ्रयेति। संलाप द्वि । पाष्टः मूः अधामिको 

वा पुरखंरोषः नगरावरोधः वं मियातरैरमिचैर्वाद्यै"लनं कलमि्यक्रल चण, 

खंयामं युच्च, विभमः, भङाभयत्रारक्ततः सम्भ्रमो विमनो मत शुक्तलदणः । 

अन्यत् स्पटम् | 

(ख) यौगदितमाहइ चयेति। प्रष्यातेति। प्रख्यातठत्तं प्राणादिषु 
प्सिद्दक्तान्तम्। प्रसिद्धा नायिकायद्रतत्! जौ दति अब्देन संयुतं बहर 

य अन्द््रयोगयुतिवयधः । 
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एकाष्ने भारतीप्राय इति केचिदचत्तते ॥.( 19 

ऊद्यमुदाहरणम्। श्रध शिल्यकम्.। . । 

चलारः शिल्यक्षेऽङ्गः स्युश्चतखो वत्तयसथा । 

अश्रान्तहास्याश् रसा. नायक्तो ब्राह्मणे मतः ५4 . 

वर्गनात प्मश्टानादेर्रीनः स्यादुपनायकः । 
सप्रविं शतिरङ्ानि सवन्तवतसख तानि तु ॥ ... 

प्राशंसातकासन्देहतापोदेगप्रशक्तयः । 

प्रयलगयनोत्कर्छावदहिल्याप्रतिपत्तयः। 
विलासालख्यवास्यानि प्रहरषाश्नीलसृढताः ।. 

साधनानुगसेोच्छासविस्ययाः प्राप्तयस्तथा ॥ 
लाभविस्मृतिसम्क टा. वैशारद्यं प्रवोधनम् । 
चमत्क्ततिभ्वेलमीषां स्पष्टलाल्च्छ नोच्यते ॥ 

५५१ ॥ [य 

सम्फटग्रथनयथोः पवसुक्तत्वादेव ल्य सिद्म्।! यथा 
कमकावतोमाघवः। शय विलासिका। 

(दढ) नौरिति यौगदिते भासौना छपविदटा रौ: गरौवेयवारिणौ नटो- 

व्यथः कित् गायेत ष्ठटेदपि। तधा एकाङ्ः एकेनेव भरद्धेन समाष्दः भारतौ. 

भाषः मारतोएत्तिदषटः खन्द एति केषिन् पण्डिताः प्रचचते। । 

(ष्ट) शित्पकमार पदेति चत्वार इति ठत्तयः कौड्ठिकादयः 

अन्राकडास्याः आान्तह्ास्याभ्यामन्ये एन्यः उपनायकः नायकसुच्ारौ इनः 

तरः । एत शिल्पकसट भागंसाटोनि दमत्हव्यन्तानि उपदिशति; अट्ाजि।. 

मीषाम् ड्रग सटतात् रसुहलवातुं खद खद: न उद्ये) सन्फटो. 

रोपपपिष्प् उपन्याषन्् काप्पारासिवुकूददपं पद्म् 1. 



३८२ - सादित्यदपेशम्। 

शुङ्गारवहलेकाङ्ा दशलास्याङ्गसंयुता | 
विदूषकविटाभ्याच्च पौठमदंन भूषिता ॥ 
हौना गर्भविमर्षाभ्यां सथििभ्यां हीननायका) 

खतल्यदत्ता सुनेपथाा विख्याता सा विलासिका ॥ 

५५२ ॥ [त | 

केचित् ततं विधादिकाश्याने "लासिका इति पठन्ति 

तस्यास्तु "दुमंल्िकायामन्तमपवः” इत्यन्ये । अ्रथ दुमलिका। 

ट््म्लो चतुरा खात् कौशिकी भारती तथा 
अगर्भा नागरनरान्यु ननायकभूषिता ॥ 
चिनालिः प्रथमोऽङ्ञाऽस्यां विटक्रौड़ामयो भवेत् । 

पञ्चनालिर्दितीयोऽद्ने विदूषकषिलासवान् ॥ 
षस्ालिकस्ततीयस्तु पौठमदविलासवान् । 
चतुर्थो द शनालिः स्थादङ्कः क्रौड्तिनायकः ॥ 

५५३ ॥ [ य | . 

(त) विलासिकामाइ भ्रयेति। श्यद्ररेति। सखवत्यानि मातिवहलानि . 

उत्तानि पानि यव ताटभथौ | अन्यत् स्यम् । 

(थ) दुर्मलिकामाइ ध्येति। दुर्मघौति। अगर्भा ग्म॑सन्धिवर्जिता। 

नागरनरात् भ्रन्युनेन भनिक्रटेन नायकेन मूषिता। भयां प्रथमः भङ्; विमाखिः - 

घटिङावयसाध्यः विटख क्रौड़ासयः केलिबहछः | पथ्नालिः पचघटिका 

सम्पादाः। धसाखिकः घटिकाषट्करुष्पादनोयः। दप्ननाकिः दअ्रघटिका- - ` 
गिवाश्चः ¦ अन्त् सखटम्। । 



| घष्टः परिच्छेदः । = ९ ३८३ 

यधा चिन्दुमतौ! श्रय प्रकरणिका । 

नाटिकैव प्रकरणी सार्धवादादिनायका। 
समानव्रंशजा नेतुभवेद् यच च नायिका ॥५५४॥ 

[द् 

खम्यमुदाहरणम्। श्रथ दलौ णः । । 

हल्लीश एव एकाङ्कः सप्ताष्टौ दश वा स्ियः | 
वारादात्तेकपुरुपरः कौ शिकौहत्तिसद्कलः ॥ 
मुखान्तिमी तघा सनी बहताललयस्ितिः ॥ 

५५१५ ॥ [ घ्र | 

यथा केलिरेवतकम्। ग्रथ भाणिका 

भारिका शछच्छनैपथा मुखनिवदहरन्विता । 

कीषिकीभारतीहत्तियुक्तौकाङ्विनिर्भिता । 
उदात्तनायिका मन्दपुरुषोऽवाङ्सप्रकम् । 

उपन्यासोऽघ विन्यासो विबोधः साध्वसं तधा । 

समर्पगं नित्तिश्च संहार इति सप्तमः ॥ [ न | 

+ 

=~--~-~----- 

(द) प्रष्टरखिकामाद चघयेति। नाटिकेवेति। खाया दिक्} 
च्न्धत् ष्टम् । 

{ध ) द्हौयमाह शेति दृष्टो प्ति) वागुदाच्तः संङतमापया 

श्त श्यः, एङूपुरपः एफमावगटः। प्खानिमौ भरायचरमौ सुखनिदेष्क 

परन्पधैः 1 अन्यत् स्टम्। 

(म) मारिकामाहई स्ति सादिष्ठि। उष्नेपथ्या परिष्डटरपरि- 



इट साहित्यदपंरम्। 

उपन्यासः प्रसङ्गेन भं३ेत् कीव्धख्य कीर्तनम् ॥ 
निवेदवांक्यव्यत्पत्तिर्विन्यास इति स स्मतः । 

 आन्तिनाशो विबोधः खाज्ियाद्यातन्त॒ 

4 साध्वसम् ॥ _ 

सोपालम्भवचः कोपपीडयेह समर्पणम् । धि 
निद शनस्योपन्यासो निहत्तिरिति कथते ॥ 

संदार इति च प्राहयत् काय्धसय समापनम् ॥ 

५५६ ।॥ [ पर| 

 खषटान्युदाहरणानि। यथा कामदत्ता। एषां सवेषा- 
सपि नाटकप्रक्लतिकत्वेऽपि यथौचिव्यं यथालाभं नाटकोक्त 
विगेषपरिग्रहः। यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं ततर 
तत्सद्वावस्य निंयमः। अय खव्यकांव्यानि। 

श्रव्यं ्रोतव्यमावें तत् पटगयंमयं दिध ॥५५७] 

ष्र्टा। मेन्दः होन पुरुषः नायकः यीं तादृशौ । चङ्सप्तकम् उपन्यासा- 

दीनि संहाराम्तानि सप्त चस्याः भद्ानीवययः | 

(प ) -उपन्यासादौ नाह -उपन्वास दति । उपन्यास -द्त्यादिप्रसङ्गेन काव्य 

कोर्तमं सचनम् उपन्यासः भवेत् । निदः व्छन्नानापदौर्षादेरिवयक्षलचश्ः 

तस वाच्ये तत्वंकंवंचसिं व्येति; ` विशेषज्नंवा 'विन्याघः ईति खतः। साने 

भमख श्रत्वानख श्यः नाशः विच्छेदः षरिरोधः स्यात् । सिष्या भाद्यातं 

कथनं साध्वसम् । ईद भारिष्षायां कौपिन पौड्या वा सोपालभ्भवर्चः तिर- 

"स्तारवचनंसमपणम् । निदर्शन दान्तस्य उपन्यासः. कौर्मं निहत्तिरितिं 

कथ्यते | कर्ययख यत् समापनं तस् संहार दति कथ्यते ५ 

(फं) गर्येकव्यान्योह अंयेति। अव्यसिति। श्तव्येमातमितिसात- 



, चष्ट; परिच्छेदः । ेष्थ् 

।  . तत्र पद्यमयान्याद। . 

छन्टोवदपदं पद्यं तेनेकेन.च मुक्त कम् । 

दाभ्वान्तु युग्मकं. सन्दानितकं विभिरिष्यते ॥ 

कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कुलकं. मतम् ॥ 
५१८ ॥ [फ 

ततर सुक्ककं.यघा मम.1.. ..- 

“सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमलं यदयोगिनोऽपि चं . 

सा्तात्कर्तुमुपासते प्रति सुडरध्यानैकतानाः परम् । 
धन्यास्ता मथुरापुरौयुवतयस्तद् ब्रह्म याः कौतुकाद् 

श्रालिङ्न्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च”॥ (व) 

युरमकं यधा मम! | । 

` नकिं करोषि करोपान्ते कान्ते गणर्डस्लोभिमाम्। 

प्रणयप्रवे कान्तेऽनैकान्ते नोचिताः क्रुधः ४: 
ति यावत् कुरष्ाचीं व्लुमो हासहे वयम् । 

ब्देन र्यकाव्यन्यदष्छेदः | छन्दोभिः गायव्यादिभिः वडानि रथितावि.पटानिं - 

 सपिन्तष्पारि यत्र तारृभ्रस् । एकेन तेन पदेन । भन्पत् स््टम्। ` 

(ब) सुक्तकप्ठदाहरति खाद्धति। सेष्टः एनः पनः ध्यागेकतागाः समाधि- 
निष्ठा योगिनः पि उाद्धानन्दम् भानन्दघनम् नन्तम् भग्ययम् अच्युतम् खलं 

लगारर्ति परं यत् अरध्र चपं सादात् कर्ुम् उपासते वान्हन्ति, ताः मद्र. 
परौयुदतयः "धन्याः पुष्वल्यः याः सत् परं ज्रद् कौहुकात् भागन्दात् अतः 

बहता ` पयय; साठिद्रन्ति ससाषपति दप्ति पुष्दनि ब । भाटूख- 
रिक) हितं एतम् । 

(म) श्िमिदि। रदे कान्ते! कूरम्य छपान्ते प्रान्तभागे दषे श्यवैः ग्ना 

स्छरलो किक करोषि, म एकाशः एकादधागं च्म: कान्तः जन्वाडत 
शति यात् उरग भवतोति षमेक्ान्तः तछिद्.त्द्ाठरह्कमे श्ये: प्र्वपरचे 

द 



` ~३८्६ | व साहित्यदर्पणम् । 

तावदाविरभूचतो मधुरो सधुपष्वनिः.॥ (भ) 

फवसम्न्यत्रप्पिः 

सगवन्धो महाकाव्यं तवेको नायकः सुरः. 

सद्वंशः .चवियो वापि धौरोदात्तगुणन्वितः ४ 
, एंकंवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा । 

शङ्गारवीरणान्तानासेकोऽङ्गो रसः इष्यते ॥ 
अङ्ानि सवंऽपि रसाः सवे नाटकसन्धयः. 

 इतिहासोद्नवं ' हत्तमन्यद् वा सज्जनाश्रयम् प 

 खत्वारस्तस्य वर्गाः स्यस्तष्वेकञ्च फलं भवत् 

आदौ नमःक्रियाशौर्वाः वस्तुनिर्दंश एव वा ॥ 
कचिश्चिन्दः खलादौनां सताच्च गुणकीत्तनम् । 
एकटत्तमयैः पदीरवसानेऽन्यहत्तकेः ॥ 

प्रपयाकाद्धिणौव्ययः कान्ते क्षः कोपा; न उचिताः । दति वंप्रकारेष यावस्ः 

वयं -कुरद्वाचौः खगनयनां वक्तुम् ईमहे चे्टामरहे, तश्चत् चते र्खाखे सरः 

मनीदरः मधुपश्चनिः ममरभड्गरः भाविरभूत् भजायत यमररवेचैव मानभद्धय; 
जातः नास्माकं प्रयास भादश्यकतेति भ्व । ६“ 

(म) महाकान्यमाई सगवन्प्, स्ति! सगः भवान्तरार्धदशनेरुपलदितः. 

बन्धः पदप्रचन् इत्यदः सद्धाकाग्यम् | तत्र मद्धाका्येः इवय; सुरः दरेववि्ेषः। 

बद्वः प्रनेके, नारकसरयः नाठटकाक्तप्चवादिष्डकंप्रयोन्दसमिति भावः । इति- 

द्रासेषुः पुराणादिषु उद्वम् उत्पन्न ठन्तं श्रितम् । सव्जनायरयं साघजनाचरितः 

सियर्धः। र्गाः धर्मावैकाममोचाः, तेषु चतुर्वगेषु मध्यं एका फलं चष्ति 

चकारो वाचः। भवेत् । भ्रादौः सदहासाव्यद्यैेति ओषः नमःक्रियां दैवतादौनां 

नमस्कारः . पाथौर्वा श्रमाशंसनं वा ` लोकानामिति शेषः। वल्तुनिर्देथः वस्तुन 

विद्तठस्दन्विनिः प्रपानख नि्देडः कौर्तमम्। उणादीनां दुर्ननादीनाम्॥ 



2 ध 

न 

| ॥ 

रश 

५ षषः परिष्टः । भ 

प्या नातिदीर्घः सर्मा श्र्टाधिका इइ । 

-वरत्तमयः कापि सर्गः कश्चन दश्यते ॥ 

न्ति भाविसर्गसखय कथरयाः सु चनं भवेत् । 
न््यासु्यन्दुरजनौ प्रदोषधष्वान्तवरसराः ॥ 

प्रातर्मध्याङृरखगयुगेलत्तुवनसपमराः 1. ; : : 
सम्मोगविप्रलम्गौ च सुनिखमंपुराध्वराः 1 
रशप्रयागोपयममन्तपुवोदयादयः । 

वर्गनौया यथायोग' साङ्ोपाङ्य अमो इह॥ 
कवैदत्तख व नाम्ना नायकस्येत्तरस् वा. . “`: 

नामाख सर्गोपादेयकथया सगनामतु 1 
५५२ ॥ { म] 

सन्ध्यङ्गानि यदधालाभमत्र विषेयानि, श्रवसानेऽन्यहत्तके 

रिति वहुवचनमविवत्ितम्। साह्ोपाद्नन इति..जेलकलि- 
सधुप्ानादयः। यधा रघुवंशशिश्पालवधनेषघगदिः। यथा 

घः! मम र्रवविलासखररिः। 

विते 

एष्दतमयैः र्विघच्छन्दोनिगरैरित्ययैः भवसने सर्गसमाप्ौ अन्दसदै 
भिषष्ठन्टोदिरदितेरिव्ययः। इड महाकाय्ये मानाहतच्यः बहभिन्डन्दोनि; 

रित इत्ययः! सथायोमं यथारुष्वं साहोपाद्यः सष्ठप्र्यद्रसडिताः। कषेः. 

प्रबेहुः दा हतस्य परनीयस्य वा नायकया एतरस्य न्यल्य नाया घस महा-. 

काम्यः माम् कन्यामिति येषः। तच क्विनास यथा साघमारयिप्रभति। इद 

नाम् पदा कुमारखष्मनाद्ि। नायकनाम यधा रघुवंशादि शतरनाम रदा । 

भदिप्थति । तु श्न्ु सरना सनं उपादेया वहनीया या क्या तया क्घ॑न्य- ` 
` निति अशः रथा र्तिरिषटापो नाम शतुः रन् श्ादि। 



इदट सादित्यदर्पणम्। ` ` 

अस्मिन्ना पुनः सर्गाः 
भवन्ताख्यानसंन्नकाः ॥ ५६० .॥.{ य ] ̀ ` 

। श्रस्मिन् महाकाव्ये । ` यथा. महाभारतम् । 

 प्राक्ततेर्निर्मिते. तद्िन् सर्गा आश्वाससंन्नकाः 1. ` 
छन्दसास्कन्दकषेने तत् क्विद्गलितकंरपि ॥ । 

; ५६१॥ [र] ` 
यथा सेतुबन्धः! यया वामम कुवलयाखचरितम्। 

पपं शनिवसेऽस्मिन् सर्गाः. कडवकाभिधाः 

तथापरे शयोग्यानि छन्दांसि. विविधान्यपि ॥ 

। ५६२ ॥ [ ल | 
` यथा कणपराक्रमः। 

भाषाविभाषानियमात् काव्यं सग ससुज्ितम्। 
एकार्थप्रवरेः पदः सन्धिसामग्रावर्जिंतम् ॥ 

| ५६३ | [ व | 

(य) भसिव्रिति। भराषं छषिप्रषौते भथिन् महाकाव्ये सर्गः भाख्छान- 

संन्रकोः भवन्ति । स्गसथाने बाखानथन्दः प्रयोज्य षति भाव; 1, 
(र) प्रातरिति) प्राकृतैः भाषाविथेषेः निमिते प्रष्टौते वथिन् महा- 

कार्ये भासन्दकेन तदाख्येन एतत् प्राक्तं ` महाकाव्यमिव्य्ेः । गलितकैः 

तटास्यच्छन्दौविशेवैरिवयर्ः। = 

( ख) भरपसंयेति। भपसं्रः अपमाषा तद्रकितनिबन्पः अथिन् मडहा- 

व्ये । 

(व) कान्यमाह मादेति। घाषा संतं विभाषा विरुडमाषा {भवमंश्ारिः 

तयोनिदमात् साषया रचिते न विभाषा विभाषया रचिते न भाषा प्रयीकन्या 



पष्टः परिच्छदः! ` "८९ 

यथा भिच्ताटनम् श्राव्वाविलासश्च 

खण्डकाव्यं भवेत् काव्व- , 

स्यैकदटेशानुसारि च ॥ ५६४ ॥ [ श | 

यथा मेघदूतादि । 

कोषः श्रोकसमूहस्त खादन्योन्यानपिचकः । ̀ 

जज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः ॥ ̀  

५६५ ॥ { ष |` 

सजातौयानासेकतर सत्रिवेशो त्र्या | यथा सुक्षा- 

बल्यादि। श्रथ गदयकाव्यानि। तत्र गदयम्। 

चत्तदन्धोज्भितं गद" सुक्तवं ठत्तगस्ि च.। 
भवेदत्कलिकाप्राय' चूर्णकं च चतुर्विधम् ॥ 
मादा समासरहितं हत्तमागवुतं परम् । ` 

¶ति नियमेन रचितनिति ओेषः सर्गयन्धस्जूभितं सगचन्धर्ितम् एकाग्रव्ैः 

एकावगतिपादकेः एकवाक्यतापन्रौरिति धावत् पदैः रखितर्सिति गेपः न्धि 

भामययवनितं सुखप्रतिमखादिषन्िखुपुदायष्टीनं कान्यम् । 

(भ ) खष्छकान्यसाषह खरेति। कव्य एकदथानुखारि कियदश्ानु- 

सएपसित्यदः कान्यं खण्डकान्येमदेष्। | 

(प) कोपमाहकोपस्ति। अन्योन्यानपेदकः परस्परनिरपेदः प्रीया 

समूरः कोपः सकोपः अञ्याकमेए सन्नतौयसत्रिदेश्नियमेन रवितभेत् षति- 

मनोडरः भतिप्रशंसनीौय व्यद, यधा भमरक्ोषादिः। 

(सखु) गद्यमाष् तेति । ठत्तन्छन पदयदन उलूभितं व्यक श्रन्यकान्यं 

सपे, तद श्तु्दिधं--चकक, एत्तगन्धि, छत्किकापरायं, चर्य! भा, 

सरकम् । पर तचगनि एतद पयस मारन भंगन् युतम्; भन्यत् उतृकष्टिका 
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-&९० ' साहित्यदर्पणम् । 

अन्यरौघंसमासाच्च' तुय्यं चाल्यसमासंकम् ॥ 

५६६ ॥ [ स. 
सुक्तकं यथा। “गुरुवंचसि प्रधुरुरसौत्यादि” । ठत्तगन्धि 

यथा मस “समरकण्डयननिविडभुजद ण्ड कुर्ड लौ क तको द ण्ड- 

शिच्िनौटंडारोल्नागरितवैरिनागर.!” (ह) चत्र कुण्डलः 

छतकोद ण्डेत्यनुष्टवहत्तस्व पादः । समरकण्डयनेति च प्रथ- 

माचरदयरद्ितस्तस्यैव पादः1 उत्कलिकाप्राय यथा मैव । 

“श्रणिसं विदखुमरं शिसिददरसरविसरविदलितसमरपरिगदपः- 

बरपरबल !” ( ३७ )ष्त्यादि. (च ) 1 चूणैकं यथा मम । 

. 4गुणरब्रसागर ! जगदेकनागर } .. कामिनोमदन ! जन- ` 

रच््रन !* इत्यादि) 

कथायां सरसं वस्तु गदारेव विनिमितन् | 

कविदच भवेदाव्था कचिद् वक्तापवक्तके ॥ 
४ ----~ 

(३७ ) भरणि दरति । भनिश्वं विद्मरनिधिततरश्रविसरविदकितसमद- 

परिगतप्रव्परवलेव्यादि सं° । 

मरायनित्यधैः टौ चमसेन भायः युतं तुर्यं चतुय दूष कमिवयधेः भल्यसमासकम् 
अतपेन समासेन युक्तमिव्यघः। 

(इ) ससरेति। समरस्य कण्डुना निरिङ्ाभ्यां दृट्ाभ्यां सुनदणडाभ्यां 

-कुष्डलौक्ततं मणर्डलौछतं थत् कौ दस्ड' धनु; तख -अिद्छिन्धाः मौर्व्याः टङ्ञारः तेन 

उञ्वागरितं वैरिणः भ्रवोन॑गरं.येन ततृखुष्वद्धौ । 

(ख) भनिशति। अनिशम् श्रनवरतं विद्धमराः प्रसरन्तः यै निश्चिततया 

-आपितितराः तोषा इव्यय: अराः तेषां विखंरेण विक्षेप विदितं खमरपरिगतं 
“संपा मस्यितं प्रवलं परबलं शुरन्यं येन तत्सम्बदौ । 

(क ) गद्यनेदष्पां कथामाहइ कथाया्मिवि । कथायां खरखं वस्व तितं 
॥1 
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प्रादौ पयीर्बमस्कारः खलादेरदत्तकौत्तनम् ॥ 

| ५६७ ॥ [ क | 

यथा कादस्बर्व्यादि। 

आस्यायिका कथावव्छात् कषवैशादिकौत्त नम्। 

्स्यामन्यकवौनां च ठत्त गद्यं कचित् कचित् ॥ 

कथांशानां व्यवच्छेद आागभ्वास इति वध्यते । 

माय्या वक्तापवक्ताणां छन्दसा येन कैनचित् ॥ 
अन्वापदेशेनापवाससुखे भाव्य॑सुचनम् ॥ 

क ५६८ ॥ [ ख | 
। यथा इपैचरितादि , । 

| प्रपि त्वनियमो दटस्ततापयन्ैसंदौ रणात्? । 
इति दण्ड्या चागवचनात् केचित् -श्राख्यायिका नायके 

गरे विनिर्मितं भवेत् । व्र कथायां कचित् भाया मेत् । कदिहा वक्र 
मपरव्रष न्दसौ प्रयोन्ये शति शषः! मादौ क्थारम्मात् प्राक् परैः 

दरीक्षेः ममच्तारः तथा खलादैः दुं नारैरहत्तसख चस्व्रिख कौ चनं कथनं भवेदिति 
ग्रेषः 1 । 

(ख) पदास्यापरमेदसूपामास्यायिकामांह भाखयाखिक्तति। भाद्यायका 

कंयादत् स्यात् ! कायां यया सस्सं स्तु ;प्रयोन्यं पदंर्नसक्तारः खलटषरित- 
वपन तदा्यायिकायामपौति भावः। विश्ेस्े तावान् यत् कवेः वंशादीनां 
कोरम् सयकदीना एते कचित् किष पद्य प्रयोल्यसिति । कथाञ्ानांः 
स्णदष्छदः विेषः भाषासु एति नासा बध्यते। भायाखय सके प्रारश्न भाया 
वछ्ापदशालां एन्दछां सध्ये येन केनचित् ठ्न्दसा सन्वापदेदेन भपरष्छ्लेन् 
भादि; भविष्यतः भरदद्ध वस्तुनः सूचनं प्रकटनं मदेदिति शेषः 

(य) भपौति। तद्रामि भराष्वापिकावासपि भैः नायकचतिर्िरमि 



३९२ सादहित्यदपैणम्। ,. 

नेव निवइव्या* इत्याइस्तदयुक्तम् (ग )। श्रा्यानादयच 
कथाख्यायिकयोरेवात्तर्मावान्न एथगुक्तः ! यदुक्तं दण्डिनैव । 

^त्रत्रैवान्तर्भविन्ति. (च) शेषाश्चाख्यानजातवयः” । इति। 

एषासुदाद्रणं पच्चतन्तादि । श्रथ गद्यपद्यमयानि । 

गदयप्रयमयं काव्यं चम्यरिल्यभिधौयते ॥ ५६९ ॥ 
यधा टशराजचा(रत्म्। 

गदयपदयमथौ राजस्त तिर्विरुटसुच्यते ॥ ५७० ॥ 

यथां विरूदमणमाला 1 | | 

करम्भकन्तु भाषाभिर्विविधाभिर्विनिमिंतम् ॥ 
ि ५७१ 1 

यथा मम पोड़श्भाषामयो प्रशस्तिरत्ावलौ । एवमन्धे- 
ऽपि भेदा उद् एमन्तप्रसिदतादुक्तभेदानतिक्रमाच्च (ङ) न 

एयरलक्तिताः। ^ 

इति सादह्ित्यदर्परे टृश्यखव्यकाव्यनिरूपरणे नाम 
षष्ठ; परिच्छेदः । 

खषटौरखात् उच्ारणात् भनियमः भनिश्यस्तु टट दतिः दखूमाचायेख वचनात् 

नायकेनैव भाष्यायिका निवद्व्येति केषाञिन्यतमयुक्तमिति फएलितार्घः | 

(घ) भव्रेति। भ्रैव। कचायामाख्यायिकायां वेत्यथ । 
(ङ) उदिशमातेति उर्देशसावेख नाममावेप प्रचिद्धाः। वि्याताः 

तद्ठावान् उक्तमीदानतिक्रसात् उक्तमेदैषु भन्तर्भावादिति मावः। 

षति वि, ए, उपाधिघाररिणा गौनौवानन्दविद्यास्ागरभट्रचा्ेख 

विरचिता.वि्लाख्ा खाष्िववदप॑यख षपरिच्छैदव्यास्या 
| । समापा । 



सप्र: परिच्छेदः । 

दह प्रथमतः काव्ये दीषगुणरीत्यलद्लराणामवस्िति 

क्रमो दरशितः। सश्रतिकेते श्त्यवेत्तायासुष्ट् शक्रमप्रा्ना 

दोषाणां सरूपमाद । र 

रसापकर्षका दोषाः ` ॥५७२्॥ 
स्यार्थः प्रारीव स्फुटीकृतः । तदिगेषमार 1 

ते पुनः पञ्चधा मताः। ` 

पदे पदांशे वाक्येऽयं सस्मवन्ति रसेऽपि यत् ॥ 

` ५७द॥ . 
तत्र । । 

दुःश्वविविधाश्चीलानुचिताथीप्रयुक्तताः 1 
` ग्राम्योऽप्रतीतसन्दिग्धनेयाधनिहताथताः ॥ 
वाचकत्वे क्िष्टत्व' बविरुदमतिकारिता । 

अविखुष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः ॥ 

दोषाः केचिद्वन्त्येषु पदांशेऽपि पदेऽपरम् । 

निर्थकासमरधेतव च्युतसंस्कारता तथा ॥५७४॥ 
` परुषवणतया श्ुतिदुःखावदलं दुःखवत्वम्। यथा । 

^कार्ताय्यं यातु तन्वद्भे कदटानङ्वशंवदटा"। 

पस्नोललं (क) नौडालुगुष्ठाऽमङ्गलव्यश्नकत्वाल्िधा। 

` क्रमण उदाहरणम् । 



३९४ खादित्यदर्प॑णम्। 

्टृप्तासिविजये राजन् } साधनं सुमहत्तव । 

प्रससार शनैवयुविनाओे तन्वि! सै तदा” ॥ (ख) 

श्रत साधनवायुविनाशशन्दाः श्रञ्लोलाः 

शश्ुरा श्रमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे ॥ (ग) 

~ श्रत्र पश्पदे कातथसभिव्यनक्तीत्यनुविताधेतवम् । शप्र ` 
युक्त्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादतलम् 1 यथा । ^भाति 

पद्मः सरोवरे” । भ्र पद्मगब्देः पुलिङ्ग (घ) । ग्राम्यत्वं यधा । 

"कटिस्ते ईरते मनः । अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः (डः) । ` अप्र 

(क) ृतिदु-खावहतवं शुतिमावतः कं ् ननकवम् । कार्ताथयैः कृताधख 
भावः कार्चाप्यम् । पव रेफयोगत् कथायाः पार्थात् योतुदु:र्ठशनकतवम् । 

तेनाप सहास्य प्रकर्पडानिरिति रसापकर्षः। भ्रौखतं बौडङ़ादिवध्रात् भवक्व्य- 

भर्पानरमद्नीलं तख भावः। । 
(ख) रपति। ₹ईेराज्नन् ! टप्तानाम् भ्ररौ्णां शतां विजये तव सुमहत् 

साधनं सेन्याद्युपायः |. हे तन्वि! तै तव यिना अद्श्ने विरहे इव्यथः वायु 

भलयसमीरण ध्न्यः प्रन: मन्द मन्दं विससार सुघचार। अव सैन्धाद्यपायां 
प्रयुक्तः छावनगब्दः उपय्यव्यक्नकतया त्रौडायक्नकः | समरे प्रयुक्तो वायुशब्दः 

पाग वायुव्यञ्ञकतषा लुगुाव्यन्नकः । दशने प्रयुक्ता विनायन्दः मयुव्यन्चक- 

तषा धमद्खव्यद्नकतया इति बोदव्यम् | अव रलविषयकरतिभावस्य रस- 

शब्द प्रतिपायख तषा घद्गा्ख तचच्छष्टानां ता्टणा्येवयश्चकतया प्रकदविच्छद 

षति द्रष्टव्यम् । 

(ग) श्पद्ति। शराः वौराः रखाध्वरे संदामयक्ते पण्भूताः निहता 

षति भावः अमरतां देवलं यान्ति प्राध्रुकन्ति अव बौर सवाहाणां पुतङ्यन 

मयक्रमिति भनुवितार्येलः तेन धात वौररखख प्रकर्षडानिरिति बोध्यम्। 

(घ) सधा तेन प्रसारेण प्रसिहौ चपि कोधादिषु प्रसिद्धिषक्तेपि। पु खिद 

कविभिरप्रयुक्त ष्ति शेषः| 

(ङ) यम्यं इालिकादिसाघ्रारणजनप्रवौन्यलम् । कटिरिति। `घत्र 
श्ङ्गर्ख भरगूदलप्रक्टनेन वेचितरपरापगसात् प्रकषंहानिरिव्यदधेयम् । 
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` तीतलमेकटे माव्प्रसिहत्वम् ! यथा। व्वोगैन दलिता 
श्यः” । श्रत योगशास्त्र एव दासनार्थं श्राश्यशब्द्ः (च) । 

“श्राभौःपरम्यरां वन्यां करे कला क्षपां गुर । (छ) 

श्रत वन्यामिति किं बन्दोभूतायामुत बन्दनौयायामिति ` 
न्दः नेयाथंल' रूटिप्रयोजनाभावादशक्तिक्तं लच्याध- 

प्रकाशनम् (ज) यका) 

“कमले चरणाघातं सुखं सुसुखि ! तेऽकयोत्* । (क). 

श्रत चरणाघातेन निरजितत्' लध्यम् । निहता्ंलमुभयः- 
छ्य शनब्दस्याप्रसिरेऽय प्रयोगः। यथा! ^यमुनाशस्वर- 
मम्बरं व्यतानोत्* । शम्बरथन्टो दैत्ये प्रसिद -ब्हं तु जले 

( च) भपरतीतलम् । एकदैशमातेन तु सर्वव प्रखिद्तं ख्यावलम् | योरेनं 

` ` लौदव्रह्मपोरेक्यचिन्वनं मगः तेन दलितः दण्डितः भायः वासना यख 
पथोक्रः| अतर यासमगादतम् भाश्यशव्दम्य  भ्रजानतां मोगश्यच्रानभिन्नानाम् 

यदोपणाघात दति वोध्यम् । 

(र ) भश्यौरिवि। भ्राथोःपरम्पराम् भाशीर्वादसुचकवाक्याबलीं दं 

छवा गृेव्यथः। भ्रव प्रकुर्टादिनियुमाभावात्। वन्यासिति षदं यचेषवश्चत् 

अयसन्देजननात् चन्दिग्धस् । अत सन्देवशात् श्रान्दगोधविखन्नेन राठविष्य- 

रतिभागङ्पय्य रघनधर्मयोगात् रखपदप्रतिपाद्यख प्रकूप॑यनिः। 

(न) भेयायेवसिति। खचणाया ददिप्रयोननान्पतरदधेतुकत्वनियमाव् 
तदभावे भरितम् भमरासय्यप्रयक्तम् भव्यत्परत्तिरिनभ्मितसिव्यधैः वेरिति 

शेषः। 

(भ) कमै ष्ति। नि्जिततं परभष इध; कमठ वचरशारुभ्वेन 

भुप्छाचदादः सुण्यदच्ययोः खासान्दिगरपपादः सम्बन्धः! त रूटिप्रयोजन.- 

योरन्छतर् दिना प्रघसं कपैरथक्षिनिश्यः तदनन्तरं कधञित् खल््याथाविष्करयं 
वेतः श्वाष्ट्षोध ष्ति दिखस्पम् रसप्रतोतेः ए्रतिवन्क्दसिति बीष्यम्। 

` (घ) निह्वापलम् उभयायेख उभया्मतिपादक्स्य । यघनेति | यहुना- 
अरं कािन्दौएदषम् भष्दरम् पाकाप्ं म्वसानोत् सदस्टीतवमा व्यापवद् 
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निहतार्थः (ज ) । भ्गौतेषु कण॑मादत्तः ।. श्राङपूर्वो दाच्- 
धातुर्दानार्थेऽवाचकः। यथा वा। 

दिनं मे त्यि सम्प्राप्ते प्वान्तच्छन्रापि यामिनी। (ट) 

श्रत्र दिनमिति प्रकाथमयार्येऽवाचकम्। क्तिष्टलमयं- 
प्रतीतेव्यवडितत्वम्। “चौरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः । 
रत्र सौसेदजा लच्छौस्तस्या वसतिः पद्मः तस्य जन््भुवो 
जलानि! ^“भूतयेऽस्तु भवानौश्ः। श्रत भवानोगशनब्दो 

भवान्याः पत्यन्तरप्रतोतिकारिलवादिखदमवगमयति (ठ )। 

“खर्गग्रामटिकाविलु्ठनदयोच्छनैः किमेभिर्भुजैः” । 
भत्र ठयालं विधय, तच्च समासे गुणौभावादतुवादययल- 

प्रतीतिक्तत्। यथा वा। ^स्चास्यपि पुरःखातुमलं रामानु- 

अच अम्बरशब्दः गुतिमावतः प्रसिद्धायै प्रति प्रधायितस्ततक्तदसद्गतेलखात् निचः 

ललं प्रल्याययन् श्राब्दवोधविलस््ात् यप्नुनाविषयरतिमावस्य प्रकष॑द्धानिरिति 

भोध्यम्। 

(ट) भवाचकत्' यधा गौतेषिति। यदिच दाघातोरभिषयैव दानवाच- 

कतं खितं तदपि भाङ्पू्वंकलत्रे तदिपरौतायख यषणद्पस्य प्रभिषयैव प्रति- 
पादनादिति सावः! दिनसिति। तयि सम्प्रा उपस्ति मे मस ध्वान्त 

च्छन्रापि तिसिराठतापि याभिनौ दिनम् भवर दिनणश्ब्द्ः सूकिर्णावख्छिद्र- 

प्रहरस्चतुटया्ैकः। दति प्रकाशथमयार्थप्रतीतौ विलस्वात् शओाव्दवोषः तस्मात् 

.रसप्रतोतेः प्रतिवन्धकत्वम् । भध दिनगब्देन लसण्या प्रकाश्सया्यः, साच 

शुटितुकेति नाव नेयायव्ावखर इति वोध्यम् 1 

~ (ट) सि्टलसिति। भवेप्रतीतेः भर्यादवौघख व्यवद्ितलवं व्यवधानेन 

छपस्याप्यतवम् । व क्रमेण प्रदार्घोपस्यितेः शाब्दवीधविलस्वात् रसादिप्रतौतैः 

.प्रतिवखकसमिव्यपकर्षः । 

{ड ) विस्द्धनतिकारिता विपरोतवद्धितं यथा भूतये श्ति भव पवौ 

सवानो तखा; दूरः पतिः। अत्र भवान्याः परत्यन्तरप्रतीतिकारित्वात् दैव 

विषयकरतैरपकपः । भ्रविगररेति। भविदटः प्राघान्येण अनिर्दिंटः गिेर्याशः 
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कस्म मे".। रामस्येति वायम् । यथा र्वा। ^श्राससुद्रचितो. 
गानाम् । श्रत्र श्राखमुद्रसिति वाच्यम्! वथावां। 

^त्र ते पतति सुस्त ! कटाक्तः षष्टवांण द्व पं्चथेरस्य” 
परव षष्ट वेवयुतप्रच्यम्\ यथा वा। 

“श्रमुक्घा भवता नाथ ! सुृन्तमपि सा पुरा! (उ) 
श्रव्र ्रसुक्तेत्यत्र नः प्रसज्यप्रतिषेधल्वसिति विष्ैयत्वमेवो- 

व्ितम्। यदाहुः। । 

“श्रप्राधान्धं विधेर्धत प्रतिषे प्रधानता। | 

प्रसज्यप्रतिषिधोऽसौ क्रियया सद यत्र नञ्" ५ (ट) 

यथा । 

“नंवजलधरः सम्नडोऽयं न टप्तनि शचः । (ण) . 

ध्र तख भावः पदार्थानां सध्ये विधयेव उपादेयलेन प्राधान्यं तस प्राधान्येन 

निर्देष एव उचितः तदधैपेव्यम् अुवादमतुकौ व न विधैयत्दीस्यैदिति नियम 
न्पधालमि्ययः, स घषचित् समार गुणौसाविन कचित् उरटुश्चात् प्राक् विषै. 

यम्द छपाटानेन मवबति। भतुवाद्यतप्रतौोतिल्लत् उद् श्यलवोषननकम्। तेनात्र 

भ्वन्दवोपे कटता त्या वौररशप्रतीतेरपकपः। रदांखौति थलं ससर्यानि, 

लं ब्य्यसमयेयोरित्यसरः । अते राचसवधे रामस्यैव प्राघान्पेन उपादेयलात्. 

सम यक् निरदेप्र एदीदितसदकरष्णत् तादगुपारेयताप्रतौतैः प्रतिरोघल्ेन 

ख सौररसधापक्पः । भासछुद्रति संतर रघुवं्ौयानाम्विकारय ससुद्रपयन्तताया 

एद छपारेदतया प्राधान्यं तच समासे गुरौमादात् न तथाप्रतीतिष्दिति. रख. 

स्यापकषः। येति धते षष्ठवष्धैव उपादेयतया प्राधान्यं तदकरप्ात् रख 
शिदिदपषपः अद्येति) अध प्रसुन्यप्रतिपैषे नलाविधेयतैवीर्विता, समासे 
गृष्टोभादेम तदिपर्ययात् भ्यगोधसय कटतया रसापक्प इति बाध्यम् ।- 

(उ) शपाधान्यमिति। यव वाद्यं विदेः विध्यवस्य भप्राघान्पम् छरटेग्य- 
सथा श्रसुष्यदः प्रतिषे मल प्रधानता पष्य यते षक्रियया खद नञ 

तिषटतीदयवेः दसौ प्रसज्यप्रतिषेषः - 

(अ) नदक्शरद्ति। उदषौदियोगेन विप्सदं पुखरवएो दितकवन- 
त ^. 
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` उक्तोटाहरणे तत्पुरुषखमासे गुणीभाव नजः पयुदासतयः 

निभेधस्य विध्रैयतानवममः (त)! यदाहः1 

(प्रघानलं विकधैयेत प्रतिषषैऽप्रघानता } ` 

पर्युदासः स विङ्गेयो यत्लोत्तरपदे न नञ्” ॥ (2) 

तेन। 

नजुगोपातानमवस्तो मेज धर्ममनातुरः । 
श्रव राददे सोऽथीनसक्तः सुखमन्वभूत्” ॥ (द्). 

श्रत्र॒श्रच्रस्ततामनृद्याल्गोपनाद्येव विधेयमिति नः 

पय्युदासतया गुणभावो युक्तः। नलु अश्रादभोजौ ब्राह्मणः, 
श्रसूम्पण्या राजदारा इत्यादिवत् श्रमुक्तेत्यचापि प्रसज्य 

प्रतिषेधो भविखतीति चेन्न! ` भरतापि यदि भोजनादिरूप- 
क्रियांशेन नजुः सम्बन्धः स्यात्तदैव तत्र प्रसनज्प्रतितैधल्^ वहु 
शक्यम्। नच तथा। विशेष्यतया प्रधानेन तह्लोज्या्ेनः 
केयेनेव नज्ञः सम्बन्धात् । यदः । 

सिदम्। रच सत्रहनवनलघरस्य दषनिश्ाचरत्वविधानमप्रघानं ननयैख तद. 

सावद्पय प्राधान्य क्रियाया सषदतौयायध्यराहतया नजः सुसर तदत प्रसव्य 

प्रतिपैषलम् । । 
(त) छउक्तोदादटरपे श्रसुकतेव्यव विष्ेयतानवममुः विधेय भ्प्रतीतिः। 

(च) प्रघानल्र्सिति। यच वाके विषैः विष्य्धखय प्रानं सुख्यलं प्रतिः 

येते नजये प्रधानता गुणमावः यत् च उत्तरपदे परदर्धिप्ररेन सद् नल् तिष्टतौ- 

त्य्व; चसौ पर्ुदाघः। ` 

(द) जुगोपेति। खे दिौपः श्रवस्लः भभौीतः सन् भात्मानं जुगोप 

र्द, भ्रनातुरः भपीडतः सन् धमं सेने चिपेवे, भ्रुः षलुयः खन् भर्थान् 
करान् श्राददे, पसक्तः भनासक्तः खन् मुखम् भनचमूत् वुमोन ! भ्रव विध्यर्थ 
मातमगोपनख प्राघान्यः प्रतिषरैवे भवख्ठ एत्यादिषु दिते नज भप्रधानता, 
उनत्रपटेन वस्दादिना ननु; सखनय। 
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प्ग्रादमोजनभौल्लो हि यतः कर्त प्रतोयते । 

न तद्धोजनसानं त॒ कर्चसैनेविंधानत इति" ॥ (ध) 

शसुक्तेत्यत्र तु क्रिययैव सह सस्वन्ध इति दोष एव। एते 

` चक्तिशटलादयः घमासगता एव पददोषाः१. वाक्ये दुः 

उल यथा 1 $ 4 

“स्मराच्य न्धः कदा लपृस्ये कात्तीध्यै विरडे तव । (न) 

छतप्रठत्तिरण्या्थे कविवौन्तं समखुतेः ४ (प) ` 

श्रव जुगुष्ठाव्यष््काश्मोलता)। 

““'उययत्कमलसीदिवयैर्वक्राभिभरं षिता तनुः१ (क) ` 

श्रत कमलसौदित्य' पद्मरागः । वक्राभिः वामाभिः। 

“धम्पिह्स्य न कस्य पच्य निकामं कुरङ्गश्ावाच्यः \ - 

(घ) श्राङति1 यतः चखाप् ्राहमोल्नभथौलः कर्षं प्रतीयते, क्तरि 

द्रमेरिनप्र्ययस्य विधानतः विश्वानात् नपु तख कर्तुः भीगनमाचं प्रतोयते 

द्त्यनेनासयः | । 

(न) सरेति1 तव पिरदे मर्य कछाससय भर्षः पौडा तया अनः - 

सोहत श्त्यः परं कदा फारत" ऊतार्दतां खया प्राासि । अव अनेड- 
पटख परूषदरूुघटि तत्वेन वाक्यगतं दुःशरक््वम् 1 

(प) एतेति भन्यस कपैः अथं दर्पिते वस्तुनीत्ययेः छता प्रठसतियेंन 

सादृ परकवितामनुष्धत्य रचयत्रि्यः कविः वान्तम् खरौरम् भद्रते भक्यति। 

भव् वाम्त समश्तेप्ति वाद्व जुगुघाव्यक्षकत्ात् भद्ीलम्। 

(फ) उशदिति१ उदाद्निः दिकख्रेः . कमखलौदिवैः पश्ररारैः वक्राभिः 
वामाभिः नारौमिः ततुः भूपिता पलस्ता। स्तर कमललौदिष्यवकाशन्दौ 
खद्दस्टा पर्ररानवामस्पदगोधकोसा ददा र्टिप्रयोलनामादात् सभङ्कि- 

उतेति पदश्यगतददेन दा्पगतं नेयात् 1 

(ष) पम्िटद्ेति। ङरद्रशावात्याः धप द्युतिः विन्दाखुविदेषः 
" भरन रस्य सास्य धरिष्टय संयतक्तेणपाश्ख, घथिहटाः संयताः; र्दा इत्दमरः 1 



५ साहित्यदर्पणम् ।. 

रज्यव्यपूरवबन्धवयुत्यतते्मनसं शोभाम्” ॥ (व) -. ` 

प्रत्र धम्पि्स्य. शोभां प्रच्य कस्य समानसं न रज्यतीति 
सम्बन्धः -किष्टः।' शन्यकासो ययमेव मे-यदििति" अत्र च-श्रय- 
मेव न्यक्कार. दति -ल्यक्भारस्य विघ्रेयत्व' -विव्र्तितम्;(भ)। तञ्च 

शब्टरचनावैपरीत्येन गुणभूतम् । रचना च पट॒दयस्य -विप- 
रोतेति वाक्चदोषः।; ` । 

“श्रानन्डयति तै नेत्रे योऽसौ सुभ, ! समागतः” । ` 

इत्यादिषु “यत्तदोर्तित्यः.सम्बस्नः? दरति न्याया दुपक्रान्तस्य 
यच्छब्दस्य निराक्राइःत्वप्रतिप्रत्तयै तच्छब्टसमानार्थतयाप्रति- 

पाद्यमाना इदमेतददःशन्दा विधेया एव भवितु युक्ताः) 
रत्र तु यच्छनब्दनिकटस्यतया श्रनुवाद्यतप्रतीतिक्त्तच्छन्दः 
स्यापि यच्छब्दनिकटख्ितस्य प्रसिदपरामर्षित्वमाचम् (म) ! 
यथा। 

शवरः सते नयनानन्दकरः सुरु! स श्रागतः। 

यच्च्छब्द्व्यवधानेन खितास्तु निराकाङ्त्वमवगमयन्ति } ̀ 

श्रीभां प्रच्य दृष्टा कल जनख समानसं निकामम् अतिमातरं वधा तथा.न रज्यति.) 

व पदार्थानाम् अनययोननख कषटसाध्यलात् रसास्वादख प्रतिव्रन्धकतेन 

हिरतम् .। 

(म) न्धक्तार दरति। भ्रव व्राक्वगतः वरिघेयाविमघः सडदथमनःसु तार 

वैरराख्धादस्य मनाक् प्रतिघातं जलनयतौति वौडव्यम् । ~ 

(म) भानन्दयतोति। यत्तदोः शन्दयोः सम्बधः संयोगः निः श्रवि- 

च्छिव्र्रव्यधैः। यतर यच्छब्दः ततर तच्छब्दो नियतदति वाव्रत् । उपक्रानख 

` नुवान उपात्त निराकाद्नतप्रतिपत्तये भाकाड्गरादिव्यगोक्वाय । प्रति- 

पाद्यमानाः प्रुन्यमानाः। अनुवादयवप्रतौतिक्रत् उद्श्यत्रत्प्रकस् । अत्र दिधेवखय - 

भदःगव्दल नैकव्यात् भप्राघान्येन निदेश इति दिघेयाविमधं इति भावः! . 



उष्मः परिच्छेदः! ` ४०१ 

यथा। 

५“श्रानन्दयति तै नैते वोऽष्ठनासौ चसागतः" | 

एवमिदमादिशनब्दोपादानेऽपि। यत्र च यत्तरोरेकस्या-, 
यत्वं सम्धषति तत्रैकस्य उपादानेऽपि निराकाङ्घत्वप्रततिरिति 

न प्तिः) तथा हिः, यच्छन्दस्योत्तरवाक्यगतल्रेनोपादानै 

सामर्थ्यात् पूर्ववाक्ये तच्छब्दस्याधत्वम्} यथा श्राला 
जानाति यत् पपम्? (य). एवम् । 

“यं सवेगैलाः परिकल्पय वत्स , 
मेरौ खिते टोन्धरि टोहदक्ते । 

भाखन्ति रत्नानि सदहौषधौख" 

इत्यादावपि तच्छब्दस्य प्रकान्तप्रसिद्वानुभूताथ त्वे यच्छब्द 

स्याथलम् (र)! क्रमेण यथा 1 

ख हत्वा वालिनं वौरस्तत्दे चिरकाद्धिःतै 1 

धातोः खान इवादेशं सुग्रोवं संन्यवेशयत्” ॥ (ल). . 

“स वः श्िकलामोलिस्तादात्प्रायोपकल्यताम्” । (न) 

(य) यत्र खेति। घा्घलम् पधेब््लम्यत्वम् । साम्यात् योग्यताव्लात् 1 

श्ादोति। यत् पापं तत् भात्रा नानातौति खासर्ध्वात् भन्तःदरष्णौयसिति 

भाषः। । 

(९८) यभिति। त्रस दिमाखयः सतीति पूववाक्ये भाष्येन तच्छब्दे | 

नान्वयः] । 

(ष्ट) खप्ति। खवोरः रामः ालिनं वा धातोः स्याने भारैशमिव 

शिरकादिते तप्परे तस भादिनः पदे रान्ये सुयौवं खंन्यदेश्रयत् सभ्यान् । 
भतसष्ति यः इपोदनिद्रसिति भाष्येन यच्छब्देन सम्बध्यते। त तच्छन्दश् 

प्रानदम् । 

(य) खष्ति। खः प्खिद्ः गथिक्लः नीद यसय तदोक्तः शिव ष्यः 

पः यष्टा तादाल्ाय सये ` व्यद; उपङ्ष्मतां चक्तिमदो भवतु चद; 



१०२ सादहित्यदपैणम्। 

^तासिन्दुसुन्दरमुखों ददि चिन्तयामि" ॥ (श) 
यत्र च यच्छब्द्निकटसितानामपीदमादिशब्दालां भित्र 

लिङ्विभक्तिल' तत्रापि निराकाङ्कत्वभेव क्रमेण यथा! 

“विभाति खगशावान्तौ येदं मुवनभूुषखम्। (घ) ` 

इन्दुविंभाति यस्तेन दग्धाः पधिकयोषितः ॥ (स) 
कचिदनुपात्तयोहेयोरपि सामर्ध्वदवगमो वधा॥ (ड) 

“नमे शमयिता कोऽपि भारश्येव्युविं ! मा च । 
नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्यड तपौ रषः” ॥ (त) 
श्रत योऽस्ति स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । 
"यद्यदहिरहदुःख' मे तत् को वापहरिप्यति । 

इत्यतेको यच्छब्दः साकाङ्क इति न वाचम् । तघादधि, 

यद्यदित्यनेन येन केनचिद्रूपेण खितं सर्वातकं वस्तु विव 

चरितम् । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामर्षैः (क)। एव- 

श्तयः युप्राभिराराष्यते इषि ाध्यंन यच्छब्देन सइति सम्बध्यते। भत 

प्रसिद्धयेकसच्छन्दः। । 

(भ) तामिति। श्रतया मया कौर्तितेति भा्यन यच्छब्देन तानिति 

सम्बध्यते। भत्र पनुभूताधकसच्छन्दः । । 

(ष) विभातौति। याया खगश्रावासौ विभाति दरदं सुवमानां सूषपम् 

पलड्गारः । श्रत निकटस्ितोऽपि इदम्शन्दः क्रौवलिङ्कः । 

( ख) इृन्दुरिति। य ृन्ट्विभाति तेन इन्द्ना पिकानां योपितः कान्ताः 

टग्धाः। भत्र निकटखखितोऽपि तच्छब्दः भिप्रविभक्तिकः। 

(द) भनुपात्तयोः प्रप्रयुक्तयोः दयोः यत्तच्छब्दयोरिव्यधेः सामध्यात् योग्यता- 
वलात् अवगमः प्रतौतिः। 

(च) मैति। हविं! परविषि! कोऽपि जनः मै मम मारय शमयिता 
न भप्तौति शेषः एति ना शष शोकं मा फस, नन्दख भवने कोऽपि भडतपौरुष 

प्ररोकिकपराक्रमः वालः; शिश्रुः भरस्ि। 

(क) यदिति। चतर यच्छब्दहयम् एकतः एकेन तच्छब्देन निराकाष् 
भरः साका इति न वक्तव्यम् | 



स्म परिच्र्दः 1 ४०३ 

मन्वेषामपि बाक्वगतवलेनोदादरणं वोध्यम् । पदाथ स्युति- 

काटुयैथा । ^^तङ्नच्छ सिदध सं देवकायम्” (ख) ! 
"धातुमन्तं भिरि्त्तेः ! श्रत मत्ताशब्दः त्तौवार्ये 

निहितः (ग)। 

“वरयते किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः" । 

श्रत विजेय इति क््यप्रत्ययः क्तप्रत्यया्धेऽवा चकः (घ) । 

“पाणिः पल्लवपेल वः” । पैलव शनब्दस्यायाच्तरे श्रघ्चलेःङ)। 

^संग्रासे निहताः शूरा वचोबारत्वमागताः* | 

श्रत वचःशब्द्स्य गीःशन्दवाचकत्वे नेवार्थत्म्! तथा 
तत्रैव वाणसाने रेति पाठे श्रत पददयमपि न परिहत 

सदम् । - जलध्यादौ तु उत्तरपदं बाडवानलादौ पूर्वपदम् । 

एवमन्येऽपि यथासम्धवं पदां दोषा नेयाः । निरयंकलयादौनां 
तयाण्ाच्च पदसातरगतत्वेनैव लच्ये सम्भवः (च) यथा! 

(ख) तद्रष्ठेति। भव रिद्धि एति पद धंगभूतो द्धै एति शन्दः 
वणकाकग्यसवगमयतौति भावः। 

(ग) घातुमत्तानिति। भवर मत्ताश्ष्टः चौद प्रसिद्धः, भव्रतु विदय. 

मानत्वरुपायं प्रयुक्त धति घत धातुनत्ताभिति पदस्य भ्रथभूतो मत्ताशन्दः 

निष्ट्ता्ः। 

(घ) वरते ष्ति। यखसाररो वियः स मश्टाकेनः कार्तिकेयः दिः 

यस्ते । प्रत धिय पति पद पदांथभूतः छषठप्र्ययः विलित श्व्वधम्य 

पवाद एति मभावः। 
+ 

(> (खः) पापिरिति। नाद्यादरे पेल ष्ति। दै वदे द्व्र्धः ्रचीनै तडा. 

ग्यष्ठकत्वादिति भाषः 

(द) सयाम ष्ति। गराः वोर; खाने युर निष्टताः उन्तः वपीदायटं 

पर्छ यादाः सरा वे्षाते वदोदाप्ाः वदोभिरेव शरकाययः भ्रतुदाटिदः 
यन्तीति भादः सत् दैदतसिवदे; सागता; शाहः! प्व दसोदादतमिति 
पटस्य भगमूतयचःऽ्य्टो गौशब्ददादकते सण्डिदितया नैयाद इति सावः) 



४०४ , खादिल्यदषणम्। 

“मुच्च मानं हि मानिनि! श्रव हिशब्दो हत्तिपूरणमा्- 
प्रयोजनः। “ङ्न हतन्ति लशोदरौः। तत्र हन्तीति मस- 

नार्घे पठितमपि न तत्र समर्थम् (क) । “ास्टयैवौ कनक- 
शिलानिभं सुजास्यासाजघ्रं विषमविलोचनस्य वच्वःः (ज)। 

'क्राङ्ये यमहनः” [पा० १३२८] “खाङ्गकार्मका- 

ष्वेति [ पा १1 २। २८। च्ू० वा० | अ्रनु्टास्नवलादाङ्- 
पूर्वस्य हनः खाह्नकमेकस्यैवात्मनेपदं नियमितम् । इह तु 
तल्ञक्धितसिति व्याकरण्लनच्तणएदहौनलात् चुतसंस्तारल्म्। नु 
त्र “श्राजघ्न” इति पदस्य खतोन् दुष्टता चपितुष्दा- 

न्तरापेक्तयेबेव्यस्य वाक्यदोषता । सैवम् । तथाहि, गुणदोषा 

लद्गारसाणं शन्दा्गतल्वेन व्यवद्ितेस्तदन्वयव्यतिदेकानुविधा- 
यित्व तुः! इद्त दोषस्य “श्राजघ्न” इति पदसात्रस्यैवाः 

न्वयव्यतिरेकालुविधायिलम्। पदान्तराणां परिवर्त॑नेऽपि 
तस्य तादवस्वादेवेति पददोष एव तथा । ययेद्यात्मनेपदस्य 

. परिहत्तावपि न पददोषः तथा हन्प्रलतैरपोति न पदांश 

परिहत्तिखहं विनिमवाद्म् । तच्छव्द्परिलागेम शब्दानरप्रयोगे न तदधवीषक- 

मिव्यधैः। उत्तरपदं पि प्रयंशमूतसिव्ययेः। पूर्वपदं वाड्वेव्यंयभूतसित्यधः न 
परिदरत्तिसषटमिति थेषः। रव धिस्यानै घ षति प्रयीगे तधा वाढ्वस्याने 

अग्रादिपदप्रयोगे नेयायेतनिति सावः निरर्यक्लादीनां निरयेकारमधचुत- 

संरतारत्वानार्मिवयधः } 

, (छ) ङेति। भवर हिशब्दो निरत प्रति सावः। इश्चमिति उसे 

पोधधितु' शक्तमिचघः। 

(ब) याख्डौवौति। गारीवी भर्जुनः रुजाभ्यां पाभ्यां प्षनकश्रिलानिमं 

प्माचनपाषायसटयं विषमविलोचनस्य तिनैचख वचः भ्राज च्राटतवान् 1 

(क) गुणेति! गुणानां वक्यसाणानां माष््यारीनां दोषाणां दुःच्रवला- 

दीनाम् धलद्ारापासनुप्रासोपमादीनां अ्दा्धगतलेन व्यवसितः एते अब्दगुण 

एवे भवेगुषा एते प्रनददोपा एते भवदीपा एते गन्दालङारा एते षर्घालडारा 



सप्तमः परिच्छदः) ४०५. . 

` दीषः। -रएवं 4यद्मः" इत्यवाप्रयुज्ञस्य पदगतत्वं बोध्यम् + एवं 

प्राक्ततादिव्याक्ररणलत्तणहानावपि च्ुतसंस्कारलसरद्म्। श 

श्रव्टानां सर्वधा प्रयोगामाषैऽसमर्धतं विरलप्रयोगे निहतांध- 
त्वम् । निदता्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम् श्रप्रतीतत्वे तेकाथे- ` 

स्यापि शब्दस्य -सार्वतिकप्रयोगविरहः। -अरप्रयुकषत्वमे काय- 
शब्दविषयम् । श्रसमर्थत्वसनेका्धंशब् विषयम्! श्रसमरथंत्वे 

खन्त्यादयोऽपि गमनार्घेः पठिताः। श्रवाचकत्वे दिनादयः 
प्रकाशमवादारथेः न तथेति परश्यरमेदः। एवं पददोषसनातोया 

वाक्ये दोषा उक्षाः समरति तददिजातीया उ्यन्ते (भः) । 

वर्णानां प्रतिकूलत्वं लुप्राहतविसर्ग ते । 
अधिकन्युनकथितपदताषतहत्तताः ॥ 
परतव्मक्ष॑ता समौ विश्चेषा्रौलकष्टताः । . ` 
अईन्तरैकपदता समाप्तपुनरात्तता ॥ 
-अभवन्प्रतसम्बन्धा क्रमामतपराधताः । 

वाच्यस्यानमिधानच्च भगनप्रकमता तथा ॥ 

दृ्येदं व्यरख्थाया इकः हेतुः कारणं तदन्वयव्यतिरेकादुविधायित्वं तपश्च तत्सत्ता 

अन्दयः तदसक्वे तदसत्ता म्यतिरेकः तौ भरलुषिदघातीति भन्यव्यतिरेकानु- 
विधायौ तेषां शन्दाधगतानां गशदोपाडाराणाम् अन्वयव्यतिरेकादुविधायौ 

तदन्वयभ्यतिर्काुदिधायो तस्य भावः तत्वम् । भयं मावः यवर तत्तष्डव्टसष्टावे 

मतु तष्परिङ्त्तौ तत्तद्गुणादिसुद्वादः सव वत्तदृगृषणदीनां अव्दगतत्रः यव न 

तथा तत वैषामस्धगतत्वसिति ! तहिजातौयाः केदछदाकयगदा दव्यदै; 1 

(अ) बखानासिति। दषणनाो प्रतिकूलं प्रतिकूलवपता . श्यः १। .. 

ष्ुपिखगता २) याहतदिसगता९। शधिक्पदट्ता। व्यनपदता१५) 

कद्दितपदवा ६1 इतहत्तता | पततृप्रकपंतास) सचिविर््धषः९। सन्य 
 दपेष्षमा १० । खनिश्टता ११ | सरानरैकददता १२। सखमाषएपुनयत्तता १३। 



, ४०६ सादिलयदपैणम्। 

साग प्रसिहेरस्याने न्यासः पदसमासयोः । 

सङ्लीर्खता गर्भितता दोषाः स्यगक्वमाचगाः ॥ 

| ५७५ ॥ [ ज ] 
षरणनां रखातुगुखविपरौ तलं प्रतिकूलत्वम् (ट) 1 

यथा मम। 

"श्रो उलट सश्रणे कहिं पि मोदराश्् चो परिषट्ड्। 
 हिश्रणण फिद्द लन्नाद् खुद्द दिद्ौए सा" (१) । 

शर्र टकाराः खङगाररसपरिपन्यिनः केवलं शकिप्रदैनाय 
निवदाः। एषाच्चैकदितिचतुःप्रयोगेण न तादग्रसभङ्गः इति न 
दोषः। “गता निशाद्मा बाले !?1 श्रत लुषविसर्गः। ` 
शराहता सों प्राप्ता विसम यत्र! यथा। श्धौरे.वसे नसे 

(१) भोटः एति। उषत्तयति उल्लोटयति शयने कथित्रपि मौट्ायति 
ण परिघटृति। टदयेन सिटयति लब्जया खट्यति षते; घा तितं । 
खष्सदति रेसुत्तानीकरोति। उल्येटयति पार्यपरिनर्चनं करोति । मोट्रायति 

सीष्रयितभावें प्रक्टयसि। न परिघञ्ति परिघश्नं न कोति! र्फिटयति 
यश्वति+ खष्टमति क्ख्छित। भवति द्यधः। 

अपमवन्परतसमरन्धः १४ अक्रमता १५। अमतपराधेता १९। बाच्यानभि- 
धानम् १९० ॥ मप्रक्रमता १८। प्रस्िद्धिव्यागः १९। भ्रखाने पदन्धासः२०। 

श्रसाने समासन्याखः २११ सङ्ीर्णता २२) मर्भितता२३। एते वाक्यमात्रगाः 
रेवलवाक्यगता दषाः चुः, 

(ट) वर्णनां प्राततिङृ्यमुदादरति यधेति । शद्भाररसपरिपन्यिनः णडा 
रस्य प्रतिकूदाः । भरव्र -टकारवर्पणनां भोनोव्यन्नकतया वीरवीमत्सादिषु एव 
छपद्रीगिवात् शक्रारप्रक्षहानिः। मव दुःचवत्रदटीषोऽपीति विभाव्यम् | 

(ठ) चृष्टविख्गताञ्दाद्टरति'गता इति। वहः प्रयोगे दोषोऽयं ग्री. 



प्रम. परिष्टः! | ४" 

यातिः, शति ! "प्च वाक्लतिरक्तोष्टौ” । श्रताकतिपदमधिकम्। 

एवं “सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिम्" इति विशेषणमधि कम् । 

""कुखां दरस्यापि पिनाकपारेरिति। श्रव तु विशेषप्रति. - 

पन्यर्थ॑सुपात्तलायुक्तपेव । यथा.वा “वाचसुवाच कौत्सः । 
श्रत वाचमित्यधिकम् उवाचेत्वनेनैव क्तार्ध॑त्ात्। कचित्तु 

विग्निपणदानाथें तव्रयोगो युज्यते । यथा । “उवाच समधुरं 
वाचम्" इति, कैचिच्छा्ुः “यत्र विशेषणस्यापि क्रिथाविशेष- 

णत्वं सन्भवति तत्लापि तब्रयोगो न घटते” । यथा । “उवाच् 

मधुरं भौमान्” इति। 

. “वदि मथ्य्पिता दृष्टि; किं समेन्द्रतया तदा । 

श्रत प्रथमे त्वयेति पदं न्युनम्। 

“रतिलमैलाखमं भिन्ते सलोलमनिलो वदन्” । 

लीलाशब्द पुनरुक्तः। एवं “जन्तुविसं ्टतविकासिविसः 

प्रसूना" । श्रत्र विखशटब्दस्य ्ुतपरिस्फटतग्रसूना इति सर्व- 
मास्नव परामर्पो युक्तः दतं ठत्तं लक्तणातुसरणेऽप्यश्रव्य 

रसानतुगुणमप्राप्तयु रभावान्तलघु च । करनेण यथा । “इन्त 

पैरस्थापादकल्यादिति भोष्यन् । प्रषिकषिखर्गखिती दुःयदलमेव यथा सरः ` 

खः खलः; कान्त दति) भादतविसर्गतासुदाद्रति धौरष्ति। बहघा- 

प्रथो एयास्य दौपत्वनिति बोध्यम् । भरधिकम् भ्रनुपयोगिपदं यत तद्वावः 
अधिक्यदता यथा पददेति। भवताधिरूपद्प्रवोमे ताव्प्यादषावनेन स्टद- 

खानां रखादखाद्प्रतिदख प्ति ध्येयम्! दिग्रेषप्रतिपत्वधे पिनाक्पारेरिव्यनेन 

द्रस्य दुरर्दल्रुपविरेपद योदायेव्यधः। ययृनपदताछठदाह्रति वदीति । ` यदि 

समपि टरिः भर्पिता तथेति देषः तदा मम शृद्रवयाङिम् १? नायिकां प्रति 
नायकलीक्गिप्यिम्। व तयेति पदाग्योगै शपरखापि करैपदद्ाध्याहार 
उष्पदैन र्सप्रदोतिपतिरोष् एति दीषत्म् । कयितपदताकदादहरतोति ! श्व 
प्टोडाषब्दपयोने श्रोतुरदातराहुदादनात् रषमदरः इति गोप्यम् ¡ इतराः ` 



६०्द साहित्यदर्पणम् 

सततमेतस्या द्वदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः! श“श्रयि! 
मयि मानिनि! सा ङ्स मानम्?। दरदं हत्तं हास्यरसंस्ये 
वानुकूलम्। “विकसितषहकारभार्टारिपरिमल एष समा- 

गतो वसन्तः यत्पादान्ते लघोरपि गुसभाव उक्तस्तत् 
स्वेव॒दितीयचतु्ंपादविषयम्। प्रथमढतीयपादविषयन्तु 

वसन्ततिलंकादेरेव । श्रच्र प्रमुदितसौरम श्रागतो वसन्त इति 

पाठो युक्तः । यथा वा। छ ` 

 “श्रन्यास्तां गुणरतररोरणंयुवो धन्या खटन्यैवसा 

सम्माराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष ष्टौ थुवा। 

यओमत्कान्तिज्ुषां द्विषां करतलात् स्तौणां नितम्बखलात् 

ष्टे यत्र पतन्ति म्रुटमनसमस््नाणि वस्वाणि च ॥ 
श्रत वस्ाणि चेति बन्धस्य छधत्वश्ुतिः (ठ) । 

“वस््राणखपि" इति पा तु दाव्यनमितिन दोषः। “इटम- 
प्राप्तगुरभावान्तलघु" शति काव्यप्रकाश्कारः। षस्तुतस्तु 

““लक्तणानुसरणेऽप्ययव्यम्?' इत्यन्ये । 
प्रोज्चलच््वलनज्वालाचिकटोरुसटाच्छटः । 

चिविधामाह तमिति। दृष्टेति । अव प्रथमदितीयगण्योभकारसकासयोः 

सत्रियं .दैसखापादकलेन सामालिलानामनुमवसिदसिति दोषः। ` भर्न्या 

दति। साः गुणरतानां रोपसुवः उत्पत्तिचेवायि ` पन्या विलचणा (व्धः। 

सा धन्या प्रथंसनौया प्रयवतौवा खत् खत्तिका भना विलदेव्यधः ते सम्माराः 

खपादानानि ्न्ययैः ्रन्याः खलु नियये। विधिना विष्ावावैः सम्मारैः एष 

ववा ट उत्पादितः) यव यूनि दषे सति मूटृलनसान् ष्रतिकर्हव्यविमूट्- 

मतौ नां्रीमत्कान्तिलुषां दिषां दूषणं करतलात् भ्खापि खौं नितस्नस्यलात् | 

वस्त्रा च पतन्ति! ` परममुन्दरो मद्ावौर्ायमिति भावः| श्यादूलविक्रौ- 

इतं ठत्तम्। भरव द्धतञ्यतिः भैधिल्यत्रवणम् । 

( ड ) पतत््रकण्तामा् प्रीच्चलेति । प्रज्वलन् यः व्वखनः भरत्रिः तख 
न्वा्चाः गाः वदत् विकटाः ग्रा; उरवः महानः सटानां नटानां टा 



सममः परिच्छेदः। ६०६ 

श्वासिसकुलच्छाथ्त् पातु वो नरकेशरो” ॥ (ड) 

प्रतर क्रमेण श्रतुप्रासप्रक्षैः पतितः, 
^“दलिते उत्से एते श्रनतिफौ श्रमलाद्िः ! ते" । 

एवंविधसन्धिविष्ेषस्य श्रसक्षद्मयोग एव दोषः ! श्रतुशा- 

. सनसुलष्धय ठत्तभद्भयमातेण सन्धिविश्चेषस्य तु सक्लदपि। 

यथा। 

'्वासवाशासुखे भाति इन्दु्न्दनविन्दुवत्> । 

"चलगडढामरषैरित इति ।” श्रत सन्धौ जुगुष्छाव्यल्रक- 

मश्रौलत्वम् । 
“उन्यसावतर तर्वाली मवंन्ते चाववखितिः ! श्रत्र सनौ 

कष्टत्म् ` ट) । ि 
इन्दुर्विभाति कपू रगौरधैवलयन् करैः 

जगन्मा कुर् तन्वङ्धिः ! मानं पादानते प्रिये ॥ (ण) 

श्रत जगदिति प्रथमां पठितुसुचितम् । 

"नाशयन्तो दनघ्वान्तं तापयन्तौ वियोगिनः। 

पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः चसातलम्? 

समूष्ठो य्य तादः तथा ्रातेन निःच्रासमारुतेन चिप: दरूरमपखारिताः 
फलस्माभतः कुलाचलाः येन तचाभूतः नरकेशथरो दसिंः वः युमान् पातु रचतु। 

सते प्रकपएपतनेन दैरस्यावगमात् दैवदिषयकरतेः प्रकपडानिरिति दोषः। 

(ट) सखिदिश्रंषुदाष्टरति दलिते प्ति! सय्यक्नीलतामाद् चलसर्ेति। 

स्तन् डामरदेटितः उडतव्यापारवानिन्यः। सन्विकटतामाहइ ख्वीति। 

सवन्ते मरा: सपरभूमेः अन्ते भदघाने स्मौ उर्वी सषतौ चारः सुन्दरी भव- 

स्थितियस्मप्तादप्रौ तर्वखौ तष्दां वेषौ) 

(ए) ्नरेकपदताप्ुदग्रति धन्दुरिति। प्न्ट्थन्धरः कपर्वत् गौरैः 

धव्यो करः किरपैः लगत् धषछयन् गेतीकर्दन् दभाति विरानते। इ 
तन्द्रि! ह्ाङ्धिः) पादा्मते दरपप्रते एय नानं मः कुर 

२५ 



४१९० साहित्यदर्पणम् । 

अव चतुथपादो. वाक्डसमाप्तावपि पुनरात्तः (त); ग्रः 

वन््रतसम्बन्धो यधा] 

म्या जयश्रौमंनोजस्य यया जगदलङ्कतम् । | 

येणा विना प्राणा विफला मे कुतोऽदय सा ?४॥ (ध) 

` श्रत यच्छब्दनिर्टि्टानां वाक्यानां परसखरनिरपेच्तवात्त- 
टेकान्तःपातिना एणएनतौश्न्देन अन्येषां सम्बन्ः कवेरभिमतः 

नोपपद्यत एव । 

यां विनामौ हइधा प्राणा एणाक्तौ सा कुतोऽखमे ?। 

इति तच्चछब्दनिर्दिं्टवाक्छान्तःपातिले तु स्वैरपि यच्छन्द् 
निर्दि्टवाक्यैः सम्बन्धो घटते। यथावा! 

«ईस यत्कटाचेण तदा घन्वौः मनोखवः* 1 

अत्र यदित्यस्य तदेत्यनेन सस्वन्धो न घटते । “ईत्तसे 
चेत्^ष्तितु युक्तः पाटः। यथावा। । 

“ज्यो तस्नाचयः पयःपूरस्तारकाः करवाणि च ।. 
राजति व्योमकासारराजदहंसः सुधाकरः ॥ (द) 

अत काखारशव्द्स्य समासे गुणोभावात्तदथस्य सवे 

संयोगः। विधैवाविसप यदेवाविष्टं तदेव दुष्टम्। इहतु 

(त) समाप्तपुनरात्ततास्रुटाद्रति नाश्यन्त इति। स्पष्टम् । 

(घ) येति] या मनोनख कामख नयथः विजयल्छौः, यवा जगत् 

प्खट्रतं भूषितं, यारसंणा्चौ इरिणनयनां विनासे ममप्राखाः विफलाः) भय 

खा कुतः कुत्र विद्यते इति शेषः 1 

(द) च्छोतृद्धेति। न्योत्च्ानां चयः राश्चिः पयसां जानां परः राजिः 

तारकाः नचद्ाखि कैरवापि, उत्पलानि. च। व्यीम भाकाश्ररैव कासारः 

खरसौ सर दव्यमरः। तच्छ, राजहंसः मुधाकरबन्रः रानति भोभते। टं 

खवरभिमतो व्योमङाखारेर सवेषां खस्वन्धः न घटते षति दषः । 
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प्रधानस्य कासारपदार्घस्य प्राघान्धेनाप्रतीतेः सर्वोऽपि पवः. 

धुरादिपदार्थस्तदङ्गतया न प्रतीयसे इति सर्ववाकयार्थविरोधा- 

वभास दत्वभयोर्भेदः। 
श्रनेन छिन्दता मातुः कण्ठ परष्ना तव। 

बरस्यदैः छपणोऽयं लब्नतै मम भागव !* ०(घ) | 

श्रत “भार्मवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मरा्धकण्डर्टिदनकट लस्य 

परशना स्ह सम्बन्धो न युक्तः इति प्रायाः। परश्निन्दा- 

सुखेन भार्गवनिन्दाधिक्वमेव ठेदग्धय योतवतिश दति श्राु- 
नकाः! श्रक्मतः यथ। 

। ससय एव करोति बलावलं 

प्रणिगदन्त इतौष शरीरिणम्, 

शरदि हंसरवाः पर्षौक्त- 

खरमयूरमयू रमणीयताम्” ॥ (न) 
पतर परारश्यमानवाक्यानन्तरमेषेति प्रयोगो युकीनतु 

प्रिगदन्ते इत्यनन्तरम् । एवम्, (न 
मयं गते सम्प्रति शोचनीयतां 

समागमग्राथंनयः कपालिनः, 

(घ ) चनेनेति। परणामं प्रति रामखोक्तिसियम्। हे भार्गव ! मातुः 
ऋरठः विन्दता सनेग तथ परणना षदस्मरः भयं मम कपादः चन््रहाराख्यः 

थि; व्यते । 

(ग) भप्तसमताद्घटाद्र्ति सपय श्ति। समय एद शपैरि्ां बश्ाषलं 

खश्लतां दुयलताष्च करोति भनति दृति प्रडिगद्न्त ष्व कघयनत् ष्व ्ररदि. 

प्परत्काटे दसाम रषाः परषीहताः स्वरा येषां तारथाः सयुसाः यत्र तत् यथा 

त्था रभशोदतां सनोङताम् शयुः प्रा्दन्ः। बर्पामु सयूरनिश्गख प्रास्य, 
धरतु तेषां ज वद्टा प्रादुभाडः ततर संसानामेदोत्वदष्ति प्ररिरेरिति भावः, 
द्तविखम्बिरे उतम् 1 शवर परद्न्दमानवाश्टस्य खसय एव् करोति द्याव 

रसष्दभ्य भमनदरमेद ! 



४१२ सादित्यदर्प॑णम्। 

कला चसा कान्तिमती कलावत- 

स्वमस्य लोकस्य च नैवकौसुरौ ! (प) 

प्र त्वमित्यनन्तरनमेव चकारो युक्तः। श्रमतपरार्थता 

यथा। 

^राममन्रयशरेणेत्यादि ) श्रत अहन ररसस्य व्यच््रको 
दितीयोऽथः प्रक्षतरसविरोधित्वादनिष्टः। वाच्यस्यानभिधानं 

यथा। 
^व्यतिक्रमलवं कँ मे वोच्य वामाति ! कुप्यसि? । 

श्रत्र व्यतिक्रमलवमपौत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः। न्य॒न- 
पदत्वे वाचकपदस्यैव न्यूनता विवक्ठिता। श्रपेस्तुन तथा- 
त्वमित्यनयोर्भेदः ( फ ) । एवसमंन्धचापि । यथा वा । 

“चरणानतकान्तायास्तन्ि } कोपस्तघापि ते } 

रत्र “चरणानतकान्ताधि" इति वाचम् । भग्नप्रक्र 
मता यथा। 

6 {> > स्यः ४ र ॥ - एवसुक्तो मन्तिसुख्यैः रावणः प्रत्यभाषत । 

श्रत वचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिवचनमपि तैनैव वक्तुसुचितं 

(प) दयमिति। कलावतः चनद्रस्य कान्तिमितौसा प्रसिद्धा कला भ्रंग्र- 

` विष्रेष द्वयः, कला तु पौड्शो भाग शव्यमरः। भस्य लोकस्य नगतः नैत 

कीमुदौ नयनानन्ददायिनौति भावः, लश्च एतत् हवं कपालिनः रषौ तशव । 

शिरसः रस्य समागमप्राधनया संघर्माभिलापेण शोचनीयतां गतं प्रा्ठम्। 

वेंश्खविलं ठत्तम्। भमतपरार्धता भमत; भनसिमतः परार्थः भन्याधेः यव 

^ तद्वावः। उदाहरति रामेति। भव प्रठतरश्खय वीमव्सख विरोधित्वात् 

विद्ंवादितात् भनिदटः भरमतः। 

(फ) भवेत्तु द्रति। उपषर्गाणं दयोतकलमेव न . वाचकत्भिति नियमा- 
दिति भावः। ५ 
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चेन भ्यवणः प्र्यवोचतः दति पाठो युक्घः।. एवच्च सतिन 

कधितपदलदोषः। तस्यो ् वपरतिनिर्देभ्व्यतिरिकषविषय- 

त्वात् 1 इह हि दचनप्रतिवचनयोरुद् श्यप्रतिनिरे ष्यत्म्। 

यथा। | 

"'उटेति सविता तास्स्तासर एवास्तमेति च" ! 

श्त्यत्र यदि पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपायते तदान्योऽरय 

ष्ठ प्रतिभासमानः प्रतीतिं खगयति। यथावा। 

न्ते द्दिमालयमामन्त्दर पुनः प्रच्य च शूलिनम्, 
सिदच्चास्मै निवेदयां तदिशष्टाः खसुयथुः" ५ 

रत्र ^श्रस्मा इति" इदमा प्रक्रान्तस्य तेनैव तत्तमानाभ्या- 
सरेतददःशष्टाभ्यां वा परामर्थो युह्ञी न तच्छब्देन । यधा वा। 

 “उदन्वच्छत्राभूः सच पतिरपां योजनथ्तम्” । 

प्रत “सितमभरूः पत्यापां सच पतिरपाम्* इति युक्तः 

यरएटः (द )। -एवम्। 

(ब) उर्टभ्यैति। पवर उरश्यप्रतिनिदेश्चतं तत्र न कथितपटता मति 

कावः । छरटेष्यप्रतिभिदेश्यवद्च तिविषम्--एकविघेयायसुदिटस्य व्िघेयान्तर 

द्रतिनिदंष्ः १। एकोरेेन विदितस्य उदेश्यान्तरे विेयतया प्रतिनिटेधः २। 

कोदेगेर दिद्ितय विचान्तरे उटृश्चतया प्रतिनिदेषः ३1 ट षीति 
दरे उदारे राव्पोटरेन विदितसख वचनख उरश्यान्तरे मन्विस्पे चिश्यतया 

प्रतिवचनस्य सिदे एति भावः| छदेतोति। भत उदयकालौनतायतविधौ 
उद्दिरष्य तासवस्य ससकषालटोनतासत्विधी प्रतिनिरदेयष्ति न दोषः दतीं 

स्पासिताचूः पत्यापंखध पतिरपां धोल्नप्तनिति। भत ए्विद्यटेरेन 

विङ्तिस्य भरपां प्यः दोखनश्तविधावदेन्दतया प्रतिनि्देयः। दटेख्पदनाय 
7स्निर्दिटपषं प्रतिनिरेश्वपटेन चरमनिदेग्यपदं वध्यते! यदीति पदान्तरद 
सन्येन तारर्भिष्रज् पटेन श्ददः पतिपादते उपस्ाप्यते। प्रतीतिं दीं खनव 
एिरोदपाति। 
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“य शोऽधिगन्तु' सुखलिष्ठया वा 

मनुष्यसंख्यामतिवत्तितुः वा । 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां 

ससुत्सुकेवाङ्धसुपेति सिद्धिः ॥ (भ) ` 

रत्र सुखमौदहितुमिल्युचितम्। भरच्राद्ययोः प्रक्लतिविषयः 
प्रक्रमभेदः। ठतोये- पथायविषयः। चतुर्थे प्रत्ययविषयः, 

एवमन्यत् । प्रसिदित्यागो यथा । “घोरो वारिमुचां रवः” । 

श्रत्र मेघानां र्जितमेव प्रसिद्धम् । यदादः । 

“मच्नौरादिषु रणितप्रायं पत्तिषु तु कूजितप्र्ति। 

स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गजिंतग्रमुखमित्यादि? । 

्रसखानखपदता यथा । 

“तीर्थे तदीशे गजसेतुबन्धात् प्रतीपगासुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् । 

` _अयन्नवालव्यजनौवभूवु हसा नभोलद्नलोलपक्ताः” ॥ 

श्रत तदौयपदात् पव गङ्गामित्यस्य पाठो युक्तः। एवं 
“हितान् न यः संश्णुते स किंप्रभुः” । श्रत्र संशणुत इत्यतः 

पूव नजः खितिरुचिता। श्रत च “पदमात्रस्याखाने निर 

ओेऽपि सर्वैव वाक्यं विवक्तितार्थप्रलयायने मन्यरम्” (म) इति 

(भ) यथष्ति। यथः भवधिगन्तु लबु मुखलिपसया सुखलासेच्छयावा 

मनुष्यसुष्टां मनुष्येषु गणनाम् भतिवर्तितुम् भतिक्रसितुः वा निदतृसुकानां 

निरद गानाम् भभियोगभाजां यतवतां सिद्धिः ससुतसुकेव छत्करख्िता कामि. 

गौव ड् क्रोडसुपैति प्राप्रीति ! उपैन्दरवचादत्तम् । 

(म) भस्यानपटन्याससुदाष्रति तौच ति । तदीये तखा गङ्गाया द्रं 

तदीयं तचिन् तोर्थै नलावतारे गनसैतुवन्ात् दृस्तिभिः सेतुः रघयिला द्रव्यधः 

प्रतोपगां प्रतिकूल गामिनीं सतु तानिलधः गदाम् उत्तरतः चख कुथख नभसः 
पाकाय लदनाय लोलाः बपला; पचा यैषां तधामूताः पचान् पूनयन्त 
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, वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इह कैऽप्यादडुः नपटशब्देनं 

वाचक एव प्रयोगो निगद्यते न च नजो वाचकता निविंवा- 

दात् खातने णार्थवोधनविरहात्” इति (य ) । यधा "दयं 

गतम्” इत्यादौ “लवम्” इत्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता 

तथात्रापीति श्रखानखसमासता यथा] 

“श्रद्यापि स्तनक्नैलदुर्गविषमे सौमन्तिनौनां हृदि, 
स्थातु वाच्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोदितः। 

परोयद्दूरतरप्रसारितकरः कर्षत्यसौ तत्त्तणात्' 

फुल त्कैरवकोपनिःखरद लिथेणौक्तपाणं शशयो” ॥ (र ) 

प्रत्र कोपिन उक्ती समासोन क्षतः, कवेरक्तौ छतः, 

वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशः सद्ग णत्वम् । यथा! 

“सुद्ध चन्द्र॑ कुरद्गाच्ति ! पण्य सानं नभोऽङ्णे"? । 

दग्धैः दषा भयव यथा तथा सषालव्यजमानि षालव्यननानि, वभूव; वाल्य 

जलनकाय्ये घक्रुरििथैः । छपनातिहढत्तम् । मन्धरं लड्मिव्य; 1 । 
(य) नघद्रति। वाचकता भ्रधप्रतिपादकता दोतकतामावमेवेति भावः 

निविवादात् कलापि भित्र विवादी नास्तीति सावः खातन्तरोयण खाधौनतया। 

अवापि हितान् न यः खंशएरते दव्यवा पौलः । । | 

(र) भस्यानखषमासपुदादर्ति ख्यानेति । सदापौति। एष मानः 

शथयापि द्दानोमपि सौमन्तिनमौनगां नारीणां स्तनौ एष शैलौ पर्वतौ सनशेष्ठी 
तावेव दुगे ताभ्यां विपे दुमे धति मावः षटदि खातः वान्दति अभिलपति 

पिष् एनसिति गेपः भौततवादिति भावः दति क्रोघादिव भालोहितः रकषवर्पः 

पठ) पपौ चन्द्रः प्रोयन्ः प्रप उदयं गष्ठन्त; दूरतरे प्रछारिताः करा; 
किरषप्ठाः पृस्ताय यस्य, पिर्सांथवः करा इव्यमरः। तादः खन् ततृचणात् 

एष्ठतां विकसतां देरदादाम् उत्पलानां कोपेभ्यः निःखरन्ती निरगुच्छन्ती या 

लोनां समरसं देरी, खा एद एपापन् पसि कर्पति भाकूप्रति। भादू. 

शिक्रोदिति हसतम् । कोपिनः कुद चन्र खरो दादे घयापौत्यादि पिक्पन्ये- 

नायान्चिय; । कदर प्रतोव्ादि भभोत्दतायासिष्यपे; । 



४१६ सादिव्यदर्पणम्। 

श्र्र नभोऽङणे चन्द्र पश्यं मानं सुच्ेति युक्तम् । "क्लिष्ट 

त्वमेकवाक्वविषयसिति' श्चस्याद्धिन्रम्। वाक्यान्तरे वाक्यान्त- ` 

रातुप्रवेशो गभिंतता। यथा। 

“रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽष्ुना। 

वदामि सखि ! ते तच्छं कदाचिन्रोचिताः क्रुधः ॥ (ल) 

श्र्थ॑दोषानाद । । 

ख पुष्टदुष्क्रमग्राम्यव्याहताश्चौलकष्टताः । 
अनवीक्ततनिर्तुप्रंकाशितविस्चताः ॥ 
सन्दिग्धपुनसक्तते स्यातिविद्याबिरुते । ` 
साकाङ्तासहचरभिच्नतास्थानयुक्तता ॥ 

विशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तया । 

तयोविपव्थयो विध्यनुवाद्ायुक्तते तथा ॥ 

निमक्रपुनरुक्लमयदोषाः प्रकौत्ति ताः ॥ 

५७६ ॥ [ व | 

तदिप्यो विशेषैऽविशेषो नियेऽनियमः। श्रत्रापुष्टलं 

सुख्यानुपकारित्वम् (श) यथा। 

{दख ) रमयेप्ति। 8 सखि! रमणे कान्ते चरणप्रान्तं प्रणतिप्रवणे 

पतमोन्प्रखे द्यः भषुना कदाचित् क्रुषः कौपाःन उचिताः इतितेतुष्य 

न्तं याथा प्रवौमि । भ्रतर प्रथमदितीयचतुधचरणस्ितैकवाक्यं ठतीयचरप- 

पवाक प्रवेशः 1 

(ष) भ्पुटति। अपुरटलादीनि वयोविंश्रतिः भधदीषाः प्रकीर्ताः 

कविताः 1 अन्द्परिहत्तावपि यदि एतेषां सश्ावः तदैवाधैदोपत्वमवगन्तच्यम् । 

(च) सुष्यानुपकारिलं सुग्म्य प्रतिपाद्यख भ्रनुपयोगिवम् । 



स्मः परिषदः ` ४१७ 

मिलोक्व वितते व्योचिं विधु सुद्ध रषं प्रिये" । 

श्रत विततशव्दो मानव्यागं प्रति न किञ्चिदुपङ्करते। 

श्रधिकपदवतवे पदार्थान्वयप्रतीतैः समकालमेव वाधप्रतिभासः, 

दृह तु पद्यादिति विश्ेषः। दुष्क्रम्रता यधा। 

“देहि मे वाजिनं राजन् } गजेन्द्रं वा मदालसम्” ॥ 

अतत गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनसुचितन् (ष)। 

“सपिद लं समोपे मे खपिभ्येवाघुना प्रिय 1“ (स) 

भरवार्थो ग्राम्यः। कस्यचित् प्रागु्रपष॑मपकषै वाभिधाय 
पश्चात्तदन्यप्रतिपादनं व्याहतत्वम्! यघा। 

हरन्ति हदयं युनां न नवेन्दुकलादयः । 

वोच्यते यैरियं तन्वौ लोकलो चन चन्द्रिका” ॥ (द) 

श्रत्रयेषासिन्दुकला न श्रानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाव तन्वा 

य॒द्द्रिकात्वारोपः। 

“हन्तुमेव प्रत्तस्य स्तव्धस्य विवरेषिणः । 

(ध) दुष्ठमता भधेस्य क्रमविपय्याः। भक्रसतायां .यचात्रासेण पदः 

न्पाखरास््तयिम् धतु परधसेति भेदो वोध्यः! दीति प्रथमं वद्मृल्यः दस्यु 

सोके प्रयते तदप्रष्ठौ व्द्पमूल्यसिति नियमः प्रति भवतु प्रथसं खल्य- 

सण््यस्य पाचनं पदात् दहमूष्यस्येति वैपरीत्यमिति भावः । 

(ख) ष्दपिषोति। कन्तादिषु वेदग्धावेटितेन सैच्छाप्रकटनं सभ्यानां 

प्रिद तश्न्यध)प्रवत्तनं पाग्यत्वम् । भषीदाहरये खपिद्धि खपिमौति पददय 

प्रयोगो श्रैदम्धौरद्दित एतेति ग्राम्यमिति मावः। 

( इ) ण्प्रन्तोति। नवेन्दुकलादयः यूनां सस्दानां च्दयं न इन्न्तिन 

भाङष्न्ति यैः युवभिः सोकानां घौचनचद्दिका नयनन्योतृखा नैवानन्दविधा- 

विनोन्वयेः द्यं तन्वी एषी न दोष्यते न टग्ते । भत न्दुकलादीनामपकर्पम् 
उशा परात् रन्दिकालासोपेद €र्ृटर्पोऽभिडित शति गध्यम् 

` (€) शुन्युसिति! इन्दु दिनाश्रयतु प्तूनिति यषः प्रतः धिषडतः 



४१८  छादिघ्यदपशेमर 1 : 

यथाश जायते पातो न तथी पुनरव्रतिः" ॥ (चत) 

| श्रते श्र्धोऽस्नौलः। 

` म्ववषैतयैतददहःधतिर्नं तु घनो घारेस्यमच्छ पेयं: 
सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित्युरो य॑या द्वीवितः। 
व्थासस्योक्तिषुं विश्वसित्यपि न कः हाने कस्यश्युतौ ९ 

न प्रत्येति तथापि सुग्धहरिणौ भाखरी चिष्वपः ॥ (क) 

श्रत यस्मात् सू्यीद बषटर्वसुनायाच प्रभवस्त्मात्तयोजेल- 
मपि सूयप्रभवम्। ` ततश्च सूधमयोचौनां जलप्रत्ययड्ेतुल- 

सुचितम्। तथापि खगमो आान्ततवात्तत्र जलप्रत्ययं न करोतिः 

ष्िनते सचैस्य निलयं विवरेयिपैः दिद्रावैषतत्परस्य तथां साधु भीप्र' पातः 

पतनम् भमभिमव इव्यय सवतौति शेषः तथा पनः उत्रतिः जयः न भवतीत्य । 

न्ध इन्तु" प्रवेदट्मित्यथेः प्रहत्तय उदयातख् स्तख्स्य दृदृखितख विवरं योनि. 

च्छिद्रम् श्ष्छतीति तधीक्तख लिङ्नसेति शेषः यधा भाण गौप्तः पातः रेतः- 

पवणनेन पति भाषः तथा पुनः भ्राश थौघ्रम् उत्रतिः; खद्रसः न लभवतौति शेषः| 

अव प्रकर्ये योडुरूपायप्रतौतिसमकालतेव हितीवाधैख प्रतीतेरथसख लव्नाव्वज्ञक- । 

त्वत् भ्र्यौलल्वेसिति बोध्यम् ] 

, (क) कष्टतामुदाहरति वध्तीति। भष्टःपतिः पूः एतत् घालखं जिज- 

किरपस्यम् रच्छं निर्मलं पः शर वर्पतिन तु घनः यपणकर्तैतवे ूव्यल्य चनख. 

त भाघारत्वमाव्रभिति भावः, भग्र प्राप्ताहतिः सम्रगदिव्यभ्चुपतिष्ठते। भादि- 

ष्याच्चायते उषटहटेरत्र ततः प्रजा शति शतैः! घा यक्ना सवितुः ष्य 
सुता पचो सव्यं यथा वसुना सुरसरित्पूरः गद्राप्रबाहः सवितः परिवहहितः। 

व्याखस्य हेपायनस् उक्तिषु वचनेषु पुरारृषु श्ल्ययैः की लनः न विचखिति?. 

द्यवा लनखयुती वेदथास्रे न शरदा १ पपितु सवं ए प्॒रारेषु वरुतिपुष. 

शिवसितौवययेः प्ख दके पुराणेषु वेदषु च परषिदमिति भावः.) तथापि 
ताटथप्रसायसषप्रेऽपौव्यः। सरग्धड्रिणौो सन्ता इरिषौ भातः सव्यस्य 

सरोचिय॒ पयः जहानि न प्रयेति न विश्रखिति! शादूलविक्रौडितं दत्तम् । 

{ ख) भवेति। प्रमवः त्पत्तिः, चयोहदियसुनयोरियवः भ्रस्तः, 

पश्वः! पदात् भप्नतुवार्थात् प्रसतुतख भख सुग्धनाधिक्ायाः गायक्च- 



स्मः परिच्छदः! 1; 

श्रयमप्रसुतीऽप्यथो दुर्बोधः दूरे च श्रमात् परसतुता्बोध इति 
कष्टा्ध॑त्म् (ख) । 

“संदा चरति खे भानुः सदा वहति सारतः। 

सदा धत्तं भुवं शेषः सदा धौरोऽविकल्यनः" ॥ 

श्रत्र सदेत्यनवीक्षतम्। भ्रत्र श्रस्य पदस्य पर्व्यायान्तरेण 
छपाटानेऽपि यदि नान्यपिच्छि्यन्तरं तदास्य दोषस्य सद्धाव 

इति कथितपदलवाद्ेदः (म)! नवीकतलरं यथा । 

4“भानुः सक्तदयुक्गतुरङ् एव रालिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । ` 

विभर्सिं शेषः सततं धरित्रीं षष्ठां णत्तेरपि धमं एषः” 0 (घ) 

न्ट्रीतं येनासौ; परिभवभयान्नोचितमपि ` 

प्रमावादयस्याभून्र खलु तव किन्न विषयः! 
॥॥ 

काश्ात् भ्रभौटलाभप्रतययष्पख वोघद्रति क्तम् भरधख प्रणिधानेन विखण्व- 

नोधष्यत्मियर्यः | । 

(ग) भनवीकृतताप्तदाषर्ति सदेति भनवीोक्ठतम् भनृतनोक्तम् ए. 

नेव प्रकारेप पुनः पनर ग्रथमभित्यधंः। भस्य पद सदस इत्ययः 

पण्यायान्तरेप नामान्तरेए सततसन्ततादिना द्धः दिच्छिष्यन्तरं देचिव्रा- 

विद्चष्ः। 

(घ) भादुरिति। भानुः सथः सत् एकवारं युक्ततुरद्रः रये तुर्मन् 

योजयिता सितुः प्रदत्त एव, नतु कदाचित् तस्य विद्रामष््ति मावः, गन 

ची वादु: राचिन्दिवं प्रयाति वडहतिन कदावित् दिरसतौति भावः, रषः 

श्रनन्तमागः. धरिता एष्व सततं बिभर्सिं न तु कदाखित् चजतौति भावः, 

धष्ठांश्ः छान्पादोगद्तित्पप्रवस्रनासिति भावः एखिनौदनोपायः यद घातस्य 

प्रकम्य करसूपेद पष्ठांथं ग्टहोत्वा गौवत दव्य; राद्रः सपि एषः चदा काव्य 

ट्शमरुपो शसः । उपलातिहकम्। 

( रू ) निरतुदाद्दादस्ति गहोतर्सिति! भ्मत्यारखः स्वैराग्यः शख 

प्ति बध्ठनस् ) ईस ! येन मम पिदा द्यः परिभवभयाद् पर्प श्त्रारात् 

सोते ्राहृषानां अस्रस्स् निभिरितात् भटुदितगरषृदसपीव्ययः ते ग्रहो 



६२० सादित्यदरषणम्। - 

परित्यक्तं तेन तमपि सुतशोकान्नतु भयादु 

विमोच्य शस्त्र ! त्वामहमपि यते सखस्ि भवते 0 (ड) 

श्रत दितोय्स्रमोचने इतुर्नोक्त दति निर्हेतुत्वम् । 

“कुमारस्ते नराधौश ! यियं समधिगच्छतु" 

` श्रत लं स्ियसखेति विस्दाघप्रकाश्चनात् प्रकाथितविर्द- 

त्म् (च)। 

भ्रचला ज्रवला वा स्युः सेव्या त्रूत मनौषिणः ! ॥ (छ) 

चरत प्रकरणाभावाच्छान्तश्डमरिणोः को वक्तेति निश्चया- 

भावात् सन्दिग्त्वम् । 

“सहसा विदधोत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्। 

तम् भासः अभवः, यख मत्पितुः प्रभावात् तव कशचित् कोऽपि जन दव्यधः, 

विषयः लच्यीभ्रूतः न भमूत् एतिन, सत्पितात्वां वहषु लच्छेषु प्रयुक्तवानिति 

भावः। तेन मत्पित्रा द्रौखेनापि स॒तथोकात् भलौकपुव्रशोकं प्राप्वे्यधःनतु 
भयात् थवुभ्य इति भेष: त्वं परित्यक्तम् । श्रहमपि लां विमोच्य व्यक््यामि 
यते गच्छते सव्काश्रादिति भावः मवते तुभ्यं खसि शुभमस्तु दव्यधः। शिख 

रि्णौहत्तम्। भव दितौयश्स्रग्रदयो भरग्रव्यामक्नके श्यर्घः तुः कारणम् 

भ्राकाडिः्त इति भावः| 

(च) प्रकाग्ितविर्द्धतामाद्ट कुमार इति। ई नराघौश | नरपते} ते 

तव कुमार; शयं राज्यल्ौं समधिगच्छतु प्राप्रोतु।. प्रकारशितेति। प्रकागितं 

प्रकटितं प्रणिधानेन व्यक्तौहातं विस" [प्रक्लतख रात्रो मद्गलङूपस्य विपरीतम् 

भमद्भलरूपं मरणमिति भावः तख भावः। । 

( ठ ) सन्दिग्धतवसुदादहरति भचला बति । हे मनौषिणः| विदांखः! 

अचलाः पवता; वा भवलाः कामिन्यः सेव्याः सेवनोयाः युः भवेयुः, पर्वतमारिल 

तपगरयं कर्तव्यम् उत कान्तासख्नोगः कर्तव्य ति भावः व्रूत कथयत यूयनिति 

यषः। भव भचलसेवनख वक्तुरभिप्रितते भ्रान्तो रसः तद्या श्रषलासैवनख 

वक्रभिप्रेतते णद्धारः व्यज्यते। रखनिययामावेन सामाजिकानां रसप्रतीति- 

प्रतिजन द्यस्य दोपतलमिति वोध्यम् । 

(न) पनदक्तास्रदाहरति सुष्ररेति। सद्खा भविविव्येदर्ध; क्रियां 



सपनम: परिच्छेटः। ४२१ 

वते दि विशष्यकारिणं गुगलुव्ाः खयमेव सम्यदः” ॥ (ज) 

श्रत दितीयाईव्यतिरेकेण दितौयपादस्यैवाधं इति एुन- 

रकता। प्रसिदिविरूदता यघा। 

^ततद्चचार समरे गितशूलधरो हरिः» | 

श्रत हरेः शूलं लोकेऽप्रलिदम् । यथा वा। 

नपादाघातादभोकस्ते सच््राताद्ुरकण्टकः" ॥ | 

श्रत्र पादाघातादयोकेषु पुष्यमेव जायते इति प्रसिदंन 

त्वद्कर. इति कविस्मयदख्यातिविरुदता । “श्रधरे करजचतं 

खगा्याः” । श्रत द्र शास्वविसदत्वाहियाविरदता (म) ! 

एवमन्यशास्तविरुदत्वमपि । 

^ठेशस्य धनुषो भद्ध" त्तस्य च समुत्तिम्। 

स्तीरत्रच्च कधं नाम मृष्यते मागवोऽघुना १ ॥ (ल) 

काप्ये न विदधौत न कुच्यात्, श्रविैकः भविषष्यकारौव्यर्घः परम् शापदं पद् 

सानं भवतौति शेषः । सम्पदः ढ्यः गुण्चुखाः गुणाहटा इतिभावः ख्यः 

स्वयमेव धिगृयकारिणिं विवेकिनं हि निभतं तते भाययन्तौव्य्धः | . भत. 
. दिया हितीयाददख्ितायै शत्यः व्यतिरकेण ` दिप्थयासेन दितौयपादस्य 

विवेकः परमापदां पटमिव्यसेव पर्थः। यथा घमः सुखदाधनसनिययुक्ते षधर्सख 
दुःखसाघमत्सर्यादुपलम्यतं तचात्रापौति वोष्यम्। 

(म) स्यातिविरुदतामुटाषरति स्यातौति। स्वातैः प्रचिडः विसडता 

दैपरोत्णम् । भत प्ितग्रलधरौ हरिरि्युने सानाजिकानां रषशव्दार्थसंभयेन 
परथमं तावत् भर्वावदोधदेकप्यात् दौररसम्य आखादपरतिवस श्वस्य दीपं 
मध्यमस् । फदिखमयेति। क्वौनां समय; नियमः तवेषा ष्यातिः प्रषिहिः 
तदर्धा तष पसोव कदिखमथप्रसिडष रत्यमाडा वोद्धम्या। विद्ठाविसदता. 

मुदाष्रति षरे ष्ति। करलषते करद जप्यते पति फरज्ञा; नडा; तैः दतं 
नपात दः । शङ्ारेति। शङ्गारे द सलनयर्मखाघातः प्रविहिःनतु ` 
अर, त तदिपययासान् विद्यायाः म्स विस्डतना दैपरौन्यम्! 1 

(स्) सारूडतासुदाष्र्ति रेश्येति 1 भायः मगुरन्दयः. परथूरामः 

अधना पदागोम् एय धनुषः दरकामुरषट मर वस्य दलियसाप; इषदठिद 

३६ 



४२२ साहित्यदपैणम् । 

श्रत सीरतरसुपे्तितुमित्याकाङ्ति । 

“सज्जनो दुगंतौ सरन: कामिनौ गलितस्तनी । ` 
खलः पूज्यः समज्यायां तापाय मम चेतसः” ॥ 

अत्र सल्नन; कामिनौ च शोभनो तव्छदह वर; खलोऽ शोभन 
इति सदह चरभिन्नत्वम् (ट) । 

“श्रान्ना शक्रशिखामरिप्रशयिनौ शास्तारणि चक्नुनैवं 

` भतिभरःतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरौ । 
` उत्यत्तिदं िणान्वधे च. तदो नेदृग्वरो लभ्यते. 

स्याचेदेष न रावणः क नु पुनः सर्वत्र सवं गुणाः” ॥ (ठ) 

खौरन' सौ तामित; कथं नास खष्यते स्वे । भव ईूघतु्मद्रख चतोद्रतेद 
द ष्तात् शसद्यता, स्रोरवयतु न ष्ष्यलम् भवश्ठदुपेदप्सेवः भसद्यवप्तचित- 

सिति सावः] 

(ट) खहवरभिद्रता्ठदा्रति सव्वन इति । समन्धायां सभायाम् । सदह. 

ष्ठरभिन्रत्वम् उत्कटेन खड उतृक्तण्सखय ग्रथनम् श्पछटेन सद भपकषटग्य ग्रथन 

उचितम् छतकछरटापक्रघ्योरेकव्र इति नियमवेपरौयम्, तथा हते सष्टटयमनदि 

वैर्चभावोदयेन रसाखादापकषः खादिति बोध्यम् । । 

(ठ) भस्थानयुक्तताघ्रदाष्रति भ्रेति। सौताखयंवरे श्रागतं राबकं 

ट्टा जनक्खमौपे शअतानन्दस्योक्तिरियम् । भ्राक्ा भररशः क्रख इन्द्र 

श्यां यः मसिः किरौटस्थं रवरसिव्यथेः तख प्रणयिनौ सद्धिनौ भ्रिरोधाया 

इति भावः) शाखाणि नव नूतनं विंश्रतिलो वनेभ्यः अतिरिक्षसिति भावः च्चः) 

भूतपतौ पिनाकिनि एर भक्तिः, शद्धा इति प्रखिदा दिव्या छत्तमा परौ पर्द 

स्छाने, दुद्धिपस्य व्रह्मणः अन्वये वंशे उव्यधिः लननं, ब्रह्मणः पुलष्यः तखात् ` 

विद्वा; ततो राव दति, पुराणमचानुखन्धेयम् । तत् तखात् भरह्नो } भाश्ययन् 

द्षट्क् एतारशथः वरः परसिखपितं वस्त॒ न लभ्यते न प्राप्ते षकेनापौति भावः) 

ददक् वरः जामाता न खभ्यते इति वादेः | चेत् यदि र्षः सावयति क्रन्दयति 
चौरानिति रावः नद्धात् न सवेत् । कङ्व देये षति शेषः ठु खलु खरवत 
दिन् नने एनः खव गुणाः वर्षन्तं १ न कुनापौति मावः । गाटूखयिक्रौरितं 



सपतमः परिच्छेदः । भरर 

श्रते न रावण द्त्येतोवतैवै समाप्यम्। 

'््रौरकाणां निधेरस्य सिन्धोः किं वरयामहे १०। (ड) 
अत रन्नोनां नि्धैरित्यविेष एव वाच्ः। 

"श्रावत्तः एव नाभिस्ते नैते नोलसरोरहे । 
` तरङ्का वसंयस्तेन त्वं लावण्डास्व वापिका? ५ (द) 
भ्रतावत्त एषेति नियमो न वाच्यः। 
भ्याज्ति नौलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः०॥ (ख) 

श्रत तसिस्राखिति रजनौ विषो वाग्यः। 

"'श्रापातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुर्वते । (त) 

, पते श्रापात एवेति नियमो बाच्यः। ननु वाच्यस्यान- 

भिधाने “व्यतिक्रमलवम्? इत्याटावपेरभावः द्ष्ड चैव कारस्येति 

कोऽनयो्भेदः । श्राह । नियसस्याचचनमेव एथग्भूतं नियम- 
परिहततेरविंषय इति तच्र । तधा सत्यपि हयोः शन्दार्थदोष- 
तायां नियामकाभावात् तत् का गतिरिति चेत् शव्यति- 

एतम् । भष भसयाने भयोग्यस्याने नु द््यादिपटानां सोमः निष्ययोशन 

यस्य सषदयागभिमतलेन् रसाखादस्यापक्षयं शति वोध्यम् । 
(ड ) ध्विशेपे विशेषम् हौरकाषणासिति । अत भविथेठे खामान्धे वक्तव्य 

दशेष छक ष्ति बोध्यम्। 

(ट) भनिरसे नयमसुदाहरति भावनं एवरेति। अतर अनियमे वक्तन्छे 
शिषमोप्मिहितः। | 

(श ) विशेवे सदिगेषदठदाषरति यान्तौति। अभिसारिका; कानार्थिनयः 
नोखनिदोलिन्पः नोषदसनपरिषारिन्यः सत्यः रननौषु यानि कान्तागारमिति 
अषः। सत [गे वक्रम्ये सामान्षमनिडितम्। 

{वे ) नियसे चनियम्दाडरति एतेति! शत्र नियमे वक्तव्ये षनि- 
यमोऽभिदह्ितः। 

(श) निदम्ेति! अवश्नम् समन्निषानें नियमयोतकपदाभिषान- 
सत्पथः निरपपरिरतेः. तदन्ययोवकएदागमिषानं दाण्याममिषानस्र दिष्य 



४२४ साहित्यदर्पणम् 1: 

क्रमलवम्” इत्यादौ शब्दोचचारणानन्तरमेव दोषप्रतिभासः इ 
तु श्र्धप्रत्ययानन्तरमिति मेदः। एवच्च आब्दपरिहत्तिसहत्वा- 

सदत्वाभ्यां पूर्ैरारतोऽपि शन्दार्थदोषविभाग एवं पव्थवस्यति । 

यो दोषः नब्दपरिषच्यसद्ः स शब्ददोष एव ¦ यश्च पदाथ 

न्वयप्रतौतिपूव॑बोध्यः सोऽपि शब्ददोषः । यशार्थप्रतौत्यनन्तर- , 

दोध्यः सोऽर्थायय इति! एवं च श्रनियमपरिष्त्तलादेरष्य- 
 विकपदत्वादेभेदो वोदव्यः। श्रमतपराघतवे तु ^राममन््रथ- 

शरेण इत्यादौ" नियतेन वाक्यव्यापित्वामिप्रायादाक्छदोषत्ता। 

श्रस्लौलत्वादरी तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम् (घ)। ` 

न्रानन्दितसपकच्तोऽसौ परपक्तान् इनिष्यति” । (द) ` 

श्रत परपत्तं हल्या खपच्मानन्दयिष्यतौति विधेयम् । 
` “चरौ चृडाभरण ! चन्द्र ! लोकतमोपद } 1 

-विरदिप्राणहरण ! कदर्य न मां दथा ॥ (घ) 

द्त्यनयोभेट् इति भावः ¦ नियासकामावात् निश्वायकाभावात्। टीषप्रतिभासः - 

दोषस्फुरणम् । दृह तु नियमपरिषत्तौ द्यथः भरधप्रल्यायनानन्तरम् भ्यवीधनात् 

भनन्तरम् । श्ब्द्परिठत्तौति। यव दोपः शव्द्परिषत्तिंन खटने तत भव्द्टोषः, 

यव्रन तथा तत्र भ्रधदोष दति सावः पूरैः प्रादीनैः चाचार्यः; पयवेखति 

परिणमति पदाति पदार्थानाम् अन्यात् परू बोध्यः भरनुभवनोयः सीऽपि 
्ब्ददीपः शब्टग्रवणाटेव टौोषप्रतिभाखादिति भावः| भरनियमपरिघत्ततादटः 

भनियमनियमाररिलयध्रः। श्रधिकपदत्वे अब्द्श्वणानन्तरमेव दीषप्रतिभामः 

अनियमे निधयमेतु भर्धप्रतिषनानादवति परस्परं भेद दति भावः| नियमेन 

निश्येन वाक्मन्यापिलाभिप्रायत्वात् भ्रमतपरार्धलं वाक्वव्यापकमेव श्रघ्लीलला- 

दिशन्तु न नियमेनेति नियसानियमाभ्याम् अनयोः प्ररस्परं सेद प्रति भावः) 

(ट) विध्ययुक्ततामुदादहरति भरानन्दितेति। भरत॒ विधेः परपद्दद्नमैन् 

खपचानन्द्विधानख युक्तता भरयीग्वताविन्धासः) 

(ध) भ्रलुवादायुक्तवास्टादर्ति धणडौीरेति। हे चण्डीश ईइरस्य चृड्ा- 

भर ! बि्ठाभरे ! लोकानां नगतां तमोपद } ध्वान्तविष्वसिन्ं { विरष्टिश' ` 
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श्रत विरहिण उक्तौ टतोवपटय्ार्यो नातुवादयः। 

"लग्नं सागाहताह्वा सुद्द्मिदं यचैवादियध्यारिकण्डे 
सातङगमनादपौदोपरि परपुर्वैया च दृटा पतन्तौ । 

तत्सक्तोऽवं न किचिद्गणयति विदिते तेतु तेनाच्चि दत्ता 

सत्ेभ्यः यरो नियोगादितुभिति गतेवाम्बुधिं यस्य क्तौ त्तिः*५८न) 

रच विदितं तै$स्त्ित्यनेन समापितमपि वचनं तनेत्वाद्धि 

पुनरुपात्तम् । अरघ रसदोषानाद। 

रसस्योक्तिः ख शब्देन स्थायिसञ्चारिगोरपि ! 

परिपन्धिरसाल्खख विभावादेः परिग्रहः ॥. 

आचयः कल्पितः क्च्छादलुसावविभावयोः । 

प्राररण { नीवनष्ारिन्! मां इ्ा पकारणं विनापरयाधसिति भावःन 

टधयन कऊंशय। जव विरद्धिष्पः उक्तैव टतौवपादस्य विरद्धिप्राणद्रप 

द्यस्य पयः; प्ररटितः तय उपादानष्पानुवादः चयुत्त एति बोध्यम् । 

(न) निसुक्नापनस्तत्सुद! हरति खग्रसिति । रान्न स्तुतिरियम् । रगनेष 

रेन भगुरारोप प धाषएतानि लिष्टानि पूर्णानि ख अद्रमानि यखाः ताद्श्चा 

ययैव धियष्या त्वार स्सैरिछा कयाचिदिति ध्वनिः प्रौणां तूं क्ते 

सदेद् छम्रं भ्रतुिरांसि रिद्रानौति भावः श्रन्यव गाद्मालिद्धितम्) याच. 

असियद्िः परपुख्पैः अरातिभिः सातद्धानां सस्िनाम् उपरि पतन्तौ टा 

सिना अदुष्णं एस्िनो निता एति भावः भन्यते पतिक्तासुकवात् हलिभिः, 

ासभास्वोक्तपयपदिश्रेपेः मरु षिदरन्तौ परेः टटा ततृचक्रः तस्याम् शमि 

यष्वां सकः भारमाः रेवं युदव्यासक्त षति मावः भ्यं सतृखामौति भावः न 

छित् गप्यति मदं न विन्तयति मद्रच्णा्ं म यतते शति भावःतेतय 

विदित भ्रातम् पस्तु तेन पथि पगम्य: दत्ता भदेषुं सन्त्रादिषुं राजकायं 

निद्टितिमिति भावः सोनिदेयात् लदा; दादैश्रात् इति गदितु' पिते कथ 

पितुमिर यस सिः खम्युह्ठं यता। सग्धरादत्तम् ¦ 

(प) स्छदोपागाष रचत । स्वश्व्देन स्यस्य रख्णब्दन्य दट्परादेश् 

स्वािखखारिषोरपि प्दाधिमावषद सादेः उडारिस्य निदा वश्व 
1 

॥ 



[ 

४२६ सादिव्यदपणम्। 

` अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तधा दौ्निः पुनः एुनः॥ 
श्रङ्किनोऽननुसन्धानमनङ्स्य च कौत्त नम् । 
अतिविस्तृतिरङ्स् प्रक्ततीनां विपर्य्ययः । 
अधानौविल्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 

५७७ ॥ (प) 

रसस्य खशब्टो रसशब्दः श्ह्धारादिशष्दश्च। क्रमेण यघा) 

““तामुद्यैच्य कुरङ्ा सीं रसो न कोऽप्यजायत । 
चन्द्रमरण्डलमालोक्य खद्धारे मग्नमन्तरम्” । (फ) 

स्थाविभावस्य खशब्द्वाच्ल्वं यघा। 

^श्रजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लो चनगो चरः? । (व) 

व्यभिचारिणः खश्ब्ट्वाच्यत्वं यथा) 

जाता लज्नावतो सुग्धा प्रियस्य परिचुम्वने' (भ) 

तत्ततृखवप्रतिपादकशव्देन उक्तिः कथनं, परिपन्विनः विरोपिनः रसस्य द्धं 

, तख विभावादेः परिग्रहः उपादानं, छच्छात् कटेन भनुमावविभावयौः कसित: 

प्वाचेपः ऊदृकलत्यनमित्यधः पकारे भसमये खदखा वा प्रथनच्छेदौ विसति- 

विच्छेदी, तथा पुनः पुनः दौिः भरौदत्यम् भङ्गिनः प्रघानख ्नननुसखनानम्, 

नदन यत् भद्रन तस्य कौत्तनम्, भङ्ख अतिविखृतिः, प्रतौनां विपच्धयः 

वैपरौल्यं तघा भन्यत् रनौीचित्यम् भयुक्ततसिव्यघ; एते र्सगताः; दोषाः मताः 

कथिताः । । 

(फ) क्रमेणोदाद्ररति तासिति। तां कुरक्राचौम् उदीच्य इष्टा नः 

रस्माकं कोऽपि भनिर्वचनौीयः रसः भरजायत। चन्द्रमरलमालोक्य भरन्तरम् 

चअन्तःररणं शद्रारे सुरता्धमिव्यधः मग्नम् भासक्तमिव्यघः। रव रसुषद्ार- 

शब्दाभ्यां रस्योक्तिः । । 

(व) पजायतेति। त्थि खोचनमोचरे ट्टे उति तथाः कान्तायाः 

र्तिः पतुरागः पनायत । भव खायिभारख रतेः खग््देनीपादानमं ४ 



सप्मः परिच्छदः! ४२७ 

च्च प्रथमे पादे “श्रासीन्मक्ुलिताक्तौ सखा" इति लन्नाया 

प्रनुभावसुखेन कथने युक्तः पाठः। 

न्मानं मा कुस तन्वङ्गि ! न्नाल्या यौवनमस्यिरम्" 

श्र यीवनाखयनिवेटनं शृङ्गाररसस्य परिपान्यनः 

शान्तरसस्याङ्ग थान्तस्यैव च विभाव इति गद्धारे तत्परिग्रहो 

न युक्तः (म) । । 

` “ष्ववलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे । 

ईृषत्लिप्तकटा चा सेरसुखी सा निरौच्यतां तन्वी” ॥ (य) 

श्रत रसस्योदौपनालस्बनविभावावनुभावपयधवसायिनौ 

स्थिताविति कष्टकल्पना । 

"परिहरति रतिं मतिं लुनोते 

सबलतितरां परिवत्तते च भूयः। 

(भ) लातेति। सगा भाला प्रिय परिदुम्बने छन्ताव्तौ नाता। 

भत व्यभिचारिभाव चष्वायाः खश्न्देनोपादानम्। 

(स) सानसिति। भवर श्द्रारख विरोपिनः शन्तरख्ख भद्रः योबना- 

स्यषयनिषैदनम् । विभावः उहौपनाख्य दति गेषः। । 

(य) धवलयतोति। लोकानां खौश्नानन्दं नयनानन्दविधायिनि 

चिदिररोषिपि चन्द्रमसि भुवनतलं धवलयति मयूखनाखेन धवलं कर्वति सति 
ईषत् भ्रस्पं याता चिप्रक्टादा सेरमुखौ खा तन्वी निरीच्यतां दश्वताम् । 

द छटोपनादस्वनविभाकौ चन्द्रः नायिका चेत्य; अनुभावपययवसाचिनी 

अनुभावस्य मायक्मेतरपातादैः पय्यवसासिनौ गोषरौ 1 कटकछना कद्धादाचेपः 

भनुभादं विना नायकस्य प्द्मरिवषं्रयात् नायिकायां नायक !+सानुराम- 

रदिपातः ठच्ात् षादिप्यते अन्यधा दभनाभावीऽपि उष्मवतौति वोध्यम् 1 

(९) परिडरतोति । कंमपि युवानं क्यासपि भवुरागपरं टा तन्- 

स्प्युरन्पं प्रति उषस्यम् । रतिं 4दष्ठन्तरेषु धतृरागं परिष्रति परिनि, 
मतिं बु पयारषठम्बनश्विपयिष्यमिति भादः सुनीते इिनत्ति चैयये रावटम्बते 

षति भावः एरखतितरन् सतिमरदेन भूमौ पतति) भूयः पएरिपर्पते नषूतिषः 



४२८ . साददिश्यदर्पणम् 

इति वत विषमा दशास्यदेष्ै 
परिभवति प्रसभं किमत कुर्मः? ॥ (र) 

श्रचरतिपरिहारादौनां कसणादावपि सम्भवात् कामिनौ. 

रूपो विभावः लच्छ्रादाचतेष्यः। श्रकाण्डे प्रधनं यथा। वैणौ- 

संहारे दितीयेऽङ्क प्रवत्तमानानेकवौरसङ्कये काल दुर्योधनस्य 

भानुमत्या सह खङ्कारप्रथनम् (ल)। छेदो यथा! वीरचरिते 

राघवभागेवयो्दाराधिषरुूटे संग्रामे कङ्कणसमोचनाय गच्छामि 

। (व) इति राघवस्योक्तिः। पुनःपुनदींसिर्यधा । कुमारसम्भवे 

"रतिविलापे । श्रद्धिनोऽननुखन्धानं यथा। रत्रावलयां चतुरयऽद्धे 
वाश्रव्यागमने सागरिकाया विख्पृतिः। श्रनक्कस्य वौत्तनं 

यथा । कपूरमच््रग्य राजनायिकयो; खयं छातं वसन्तस्य 
चण॑नमनाहत्य वन्दिविणिंतस्य प्रशंसा । श्रङ्गस्यातिविस्तृति- 

यंधा। किराते सुराङ्गनाविलासादिः। प्रक्लतयो दिव्या 

प्रदिव्या दिव्यादिव्याञ्चेति। तैषां घौरोदात्तादिना तेषा- 

सप्युत्तमाघममध्वमल्वम्। तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायधा- 
वणंने प्रकषतिविपथयो दोषः। यथा। घौरोदात्तस्य रामस्य 

धौरोदतवत् छद्मना बालिवधः। वधा वा कुमारसम्भवे। 
उत्तमदेवतयोः पावंतौपरमेश्वरयोः सम्भोगण्ङ्गारवणनम् । 

“दरदं पिदोः सम्मोगवणंनमिवाल्यन्तमनुचितम्”। इत्याहुः । 

सुवत्रायभिति कतैपदमूदम् । वत खेदे इति वयः विषमा दारुणा दभा भवस्या 
प्यस्य दें प्रभं वलात् परिभवति भाङलयति, सव विषये किं फस: वयमिति 

सेषः । पुष्ितायाषठत्तम्।! 

(च) शद्रारप्रधनं द्रस्य प्रधनं विस्तारः) 

(व) दाराधिष्ट हारम् अधिष्दृः तिन् प्रारखं एव्व; एङ्पमौ घनाय 

विवाष्मये इस्तवद्दमूत्रष्डलनाय इत्यध; । 



सप्तमः परिच्छेदः. ४२९. 

श्रन्यटनौचिल्यं देशकालाटौनामन्यथा यदह्णनम् । तथा सति 

दि कव्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनेयानासुन्ुखौकारासम्भवः। 

एभ्यः पृधगलद्गगरदोषाणणां नेव समभवः॥५७८॥ [श्] 
एभ्यः उक्तदोषैभ्यः । तथादि उपमायाससादृश्यासम्मवयो- 

सपमानस्य जातिप्रमागगतन्यनत्वाधिकत्वयोरर्थान्तरन्यासे 
` उतप्रिन्नितार्थसमर्थने चानुचिता्॑त्वम् । ` क्रमेण यधा । 

नगरधामि काव्यश्रश्चिनं विततार्थर्िम्" । (ष) 
“प्रज्वलव्नलधारा वत् निपतन्ति शरास्तव” । (स) . 
““चग्ड़ाल इव राजासौ संग्राेऽधिकसा ह सः” । (ह) 
“कपू रणखण्ड इव रजति चन्द्रविम्बम्” । (चत) 
“हरवन्नौन्कण्डो ऽखं विराजति शिखावलः” । (क) 

““स्त॒नावद्विखमानौ त” । (ख) 

(श) एभ्य स्ति। एव्यः उक्तेभ्यः दीपेभ्यः एथक् श्रल्ङ्ारदटोषाणणं नैव 

सश्रवो नाक्तोच्यैः, भखलड्गरटोषा रपि एतेष्वन्तभदन्तौति भावः। ` 

(ष) ग्रामौति। वितताः भाः रश्मयः किरया द्रव यखतं काव्य- 

भभ्रिनं कव्यं अश्रोव तं धामि रचयामौव्यधः। भव श्रधरग्मोः काव्यश्थि- 

नो कोऽपि साधारणो घमः नासि वदि च काव्यशिनोः कथित् भाद्वाट- 

कत्वद्पं साध्ये सम्म्रदति तदपि न प्रसिद्ध तखमाटवासादश्येन घनुचिताधेल- 

स्चपमाथाः, न च धत स्पएकं तस्यापि माटृश्चमूलकत्वादिव्यदध्यम् । 

(सं) प्रज्यखदति। पवाग्रिरय्येद्य व्वलनस्य नतै वधात् तदिर्चिदटत 

लषपाराशामसमयद एन्यनुचिताचत्वपुपसाया दूति बोध्यन्र् | 

(€) चणछाष्ठ षति । व उपमानस्य नातिगतं न्यूततवसिति उपमाया- 

मनोित्यम्। 

(ड) कपूर प्ति। थत उपमानस्य प्रमारयतं न्यूनम् 1 
(कं) रददिति। खत उपमानस्य लातिगतनाष्क्म् । 

{ख ) स्नाणिति। पव उपमान प्रसापगदमाधिख्म्। 



४३० सादहिलयदपंकम्। 

'द्धिवाकराद्रत्तति यो गुहास 

सौनं दिवाभौतमिवान्कारम्। 

्ुदधेऽपि नृनं शरणं प्रपत्र 
ममलमसुचैःशिरसां सतीव ॥ (ग) 

एवमादिषु उतप्क्तिताधंस्यारसभूततयैव प्रतिभाषनं 

ष्मरूपमित्यतुचितमेव . तत्समर्थनम् । यमकस्य पादत्यगतस् 
प्रप्रयुक्तलं दोषः । यथा । | 

""सहसालिजनैः स्िग्धेः सदह सा कुच्नमन्टिरम् । 
उदिते रजनौनाधे सदसा याति सन्दर ॥ (घ) 

उत्प्रे चतायां यथा शब्दस्यीत्प्रे्नायोतकत्वेऽवाचकल्वम् । 

यया) 

एष मूर्तो यथा घमः च्वितिपो र्ति चितिम्, । 
एवमनुप्रासे हत्तिविरुदस्य प्रतिकूलवणेतम्। यथा । 

^“श्रोवदटदर उल्ल इत्यादौ (ङ) 1. उपमायाच्च साधारणधर्म. 

(ग) दिवाकरादिति{ घः दिमद्धिः गुहासु कन्दरासु लौनम् श्रन्धकलारं 

दिवाभौतमिव पेचकमिव दिवाकरात् स्वात् रर्चति) तघाहि, इदे नौचेऽपि 

लने शररफम् भाग्रयं प्रपत्र प्राप्त अरणागते ई्वर्धः सतौव साधादिव उचैः 

भरिरसां महात्मनां ममतं खंष्ः भवतोति गेषः। उपजातिषत्तम्। भत उत्- 

प्रचितार्थस भ्रचेतनंखकारव्राखख अखष.ततया मिष्वालेन प्रतिभासनं स्परयं 

स्वरूपं तस्मात् तत् समयनं तस्या टटौकरणम् च्नुचितम् भ्रयोग्यम्ः ति 

छत्प्रेैचाया भनौदित्यमवपेयम्। ४ 
(घ) मेति! सखा सुन्दरी रलनीनाये शनद्रं उदिते खति चिग्पैः 

प्ररघपेगलेः भालिजनैः खखीमिः सह सदसा सन्ती सतौ खषा कुश्चमन्दिरं 

खतारिपिह्ितस्यानष्पं र्हं याति। 

(ङ) भोडट् {ति ठत्तिविरुइख पडगरहसिविर्डस अनुप्राखचटक- 
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स्दाधिकन्युनलयोरधिकपदल्वं न्युनपदलश्च। क्रमेर षदा- 

दरयम् । 
<नयनज्योतिषा भाति शुभ्र तिसितयुतिः। 
विद्युतेव शरन्म धो नीलवारिदखण्डष्टक्” ५ (च). 

श्रव भगवतो नौलकरठत्वस्य श्रप्रतिपादनाश्वतुथंपादो- 
 इपिकः। । 

“कमलालिङ्गितस्तारहारद्ारो सुरं दिषन् । 
वियुदहिभूषितो नौलनोस्रूत इव राजते" ॥ 

श्रच्ोपमानस्य सवलाकत्व' वाव्यम्! श्रस्यानेवोपसमानोष- 

समेययोलिङ्गवचनमेदस्य ( छ ) कालपुरुषविध्यादिभेदस्य च 

भम्नप्रक्रसत्वम्। क्रमेण उदाहरणम् । “सुधेव विमलखन्द्रः” 

(ज) । “ज्योतृसरा इव सिता कौत" (भ) । 

“काप्यभिख्या तयोरासौट् व्रजतोः शवे गयोः । 
५ ५ 

1 

ख गड्ारे प्रतिकूणवर्णत्वम् एवं वौरदत्तिविरुदख भरुप्रासघटकवश्ल दौरे 
प्रतिकूषवषत्वसिव्यादि वोध्यम् । ४ 

(च ) नयनेति । मूतिमिर्भ्मिः शिता दवष्डा टुतियं्य ताञ: अनुः 
नवनज्योतिपा गोषठवारिदखख्षटक् नौलमेषदखण्डषारौ अरनोषः विद्युता ;ष्क 
भावति दिराजते | त प्रतिपादनात् भनुपादानात् शतु्ेपादः नौलवारिद- 

ख्त्टध्रगिति पदमधिकम्। 

(४) कसरेति। कसखयाख्पाा भाखिद्धितः माचि; वारे न्ता 

सरद हारो सनोषहारोव्ययः सुरं दिषन् पुरारिः विद्युता दिभूदितः नोखन्नौमूढ 

श्व नोखमे षद राखते। सष उपमान शोमूतस्य खबखाकतं गबाका 

क्कपर्क्रिः वप्रिथिट्लम् । तलादत न्यूनतनवेयम् । चयासेद खपसाया-- 
से । । 

{श ) सुदति । अत ख्पमागख हिहमेदः1 

(भ) ग्योर्श्चा श्देति। अत्र उपमानस्य दजनमेदः। 



४२२ | -साहित्यदपेणम् । 

हिमनिर्मु्तयोर्योशे चित्राचनद्रमोरिव” ॥ (ज) 

अत तथाभूतविद्राचन्द्रमसो; शोभानखलु ्रासौत् श्रपि 

तु सर्वदापि भवति! “लतेव राजसे तन्वि” 1 श्रच्र लता 

राजते लं तु राजसे (ट), । 

“चिरं जीवतु ते सुनुमाकंर्डेयसुनिवंधा” । @) 

श्रत मार्वर्डवसुनिर्जीवत्येव न खलु एतदस्य जौवतु इत्व- 

नेन विक्षैयम्। इद तु यतर लिक्गवचनमेदटेऽपि न साधारणः 

वरमस्यान्यथामावस्तत्र न दोषः । क्रमेण उदाहरणम् । ^सुखं 

चन्दर इवाभाति" (ड) । 

“"तह्शोऽसटशोऽन्वाभि; स्त्रीभिर्मधुरतासतः। 

दधते स्म परां शोभां तदौया विश्चमा दवः ॥ (ट) 

(श्ल) कापीति। व्रजतोः गच्छतोः शुडवेशयोः, पविवपरिष्छटयोः 

तयोः रानदम्पल्योः दिमनिरसुक्तयीः भिमिराबरणशन्ययो रिव्यः चिव्राचन््रसखौ- 

योगि द्व कापि भनिर्ववनौया भोमा श्रासौत् । भव कालमेदः। 

( ट) लतेवेति। चत परुपसदः। 

(ट ) चिरमिति । अव विविभेदः। 

(ड) सुखसिति । नत्र खाधारण्घमस्य भासातौति क्रियादश्पस्य उप. 

- सानोपनेययोः खमभाव इति न लिद्गमेददोप दति भावः। 

(दढ) तदेश इति। तदंशः तखाः वेशः घन्ाभिः सीभिः भरसदृश्रः तया 

मधुरतागतः माधय्यलुषः तदीया विमा: विचाखा दव परां शोभां दधतेख्। 

भ्रव भ्रसट्य् दव्य वेश्र इत्यस्य विगेषणत्वे ठकप्रत्ययान्तया भ्रकारान्तत्वात् `. 

एकवचनान्तता विभमा इचस्य विशेषणत्वे क्तिवन्ततया थकारान्ततवात् बदवचना- 

न्तता तथा मधंरताभ्त शत्यख वैश्य इत्यग्य विषते क्तप्र्यग्रान्ततया भ्रकारान्त- 

चात् एङ्चचनान्तता विममा दूत्यस्य विश्रेषण्ते क्िवन्तया - तकारान्तत्वात् बह 

वघनान्तता । एवे दधते ऽति क्रियापदख वेय इन्यद्य कल्ये दघधातोः प्रवम् 

पस्पैकवचनान्तता, विसना इत्यस्य कत्ते घाघातोः प्रथमपुरुपौयवहुवचनान्ततेति 

गचनेदेऽपि सापारषषमांपामेकरुपतवात् न दोष दति वोच्यम्। 
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पूर्वादादरणेषु उपमपएनोपमेययोरेकस्वैव साधारणधमेया- 
न्दयसिद्धेः प्रक्रान्तस्यार्घस्य स्फ्टोऽनिर्वाहः (प्य) । पवमनुप्रासे 
वैफच्यस्य श्रपु्टाघंलम् (त) यथा| 

शश्रनरुरणम्मयितेखलमविरलथिष््नानमच्नमस्लोरम् । 
परिखरणमरुणचरणे ! रणरणकमकारणं कुडते” ॥ (थ) 

एवं समासोक्तौ साघारणविश्चेष्वभात् परार्थस्य प्रतीता- 
वपि प्नस्तस्य अब्टेनोपादानस्य श्रप्रस्तुतप्रश॑सायां व्यश्नयेव ` 

्र्तुतार्थावगतेः अब्देन तदभिधानस्य च पुनङ्क्षत्वम्। 

क्रमेण उदाहरणम् । वि | 

 शश्रनुरागवन्तमपि लोचनयोदंधतं वपुः सुखमतापकरम् । 
निरकासयद्रविसपेतवसरु वियदालयादपरदिगणिका १५ (ट) 

(र) साधारषधर्मस्य छपमानोपमेययोरभित्रवे अनुपपत्ति दर्भयति पदेति । 
पूद[दाष्र्पेषु सुधेव विमणधन््र श्व्यादिपु खाषघारबधसेद यदा विसद्धग्ति पदं 

चन्द्र श्त्यमेनान्वेतिनतु सुपेव्यमेन एवमादिषु भन्वयषिदेः अन्वयबोधनिष्पतेः 

परक्रोन्तस्द प्रकषतायेस्य सुटः सम्यक् श्यै; अनिबहः भसमाघानं मवतौति 

अषः। 

(त) एवसिति। वेफक्यस्य निरचकलत्वस्य पद्यागुपयोनिलसखति यावत् । 

(थ) छदटाष्रति यथेति! भनख्छिति। ई भर्शभरसे ! अखक्रक- 

रश्चितत्वादिति भावः घनसु घनष्प"यथा तथा रबन्तौो मदिसेखला यद्िन् तत् 

तथा भदिरिलं घनं थिघ्नानौ प्वनन्तौ सघ मनोहरो मञ्नोरौ नूपुरी यकन् तत्, 
तशाविध परिसरं सुखरपं सवेति शेषः खकारदं सिरदरकरणरदकं पुंखाम् 

अोतदरवि रपं कुरते वेश्यादिरक्सय कसरचिदुक्िप्विम्। अव्र कघुरकारब- 

फाप्पाटितानुप्राएख साधचयष्यस्कतया पष्परसेव पोदकूंनतु विरागिषः 

आअन्तरसस्यति सपुटादव्दसिष्यग्पेयम् । | 

{ट) अनुरागवन्तनिति। भ्रपरा परिमा दिक् एद मङिदा रेखा चनु. 

ररः ग्िसा पम र तष्म्त् दोचमरोः नेतयोः मुष्ठं पुपजर्डं मसगोहरमिति 
भादः सतापकरं दौम्दनिष्ययेः बटुः भरोरं ददतं दारदनसपि अपेतगधुन् 

२ॐ 



४३२४ सादित्यदपंशम्। 

अरत्रापरदिगिल्येतावतैव तस्या गणिकालं प्रतौयते। 

<श्राद्धतेषु विदङ्मेषु मशको नायान् पुरो वायते 
मध्ये वा घुरि वा वसंस्तणमरिंघत्त समणौनां घसम् | 

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु मध्येऽप्रि तेजखिनां 

धिक् सामान्यमचेतसं प्रसुभिवानाख््टतत्तवान्तरम्” ॥ (घ) 

श्रत्र रेतसः प्रभोरभिधानम् श्रलुचितम्। एवमनुप्रारे 
म्रसिद्ध्मभावस्य ख्यात विंसहत्वम्। यथा । 

`  भ्वचक्राचिष्िततां चक्री गोच गोतभिदुच्छितम्। 
वषं हषभकेतुख प्रायच्छद् यस्य भूसुजः” ॥ (न) 

उक्तटोषाणाच्च कविददोषतवं कचिद् गुणत्वमित्याद् ! 

वक्तरि व्रोधर्सयुक्ते तथा वाच्ये ससुदते । 

[१ 

) 

अपगतंकिरपं निधन वियदाखयात् भाकाग्रभवनात् निरकाखयत् टूरोचकारः 

प्रमिताचराठत्तम्। भत रविभिव्यनेनेव या सुनद्भत्वसोयाति तथा अपर 

. दिगिल्यक्तेनेव गिकाप्रतीतिरिति भावः । 

(ध) ाद्रतेष्िति। विष्द्रमेषु विहायसा भ्राकारेन मच्छन्तौति तथो- 

क्षु श्वाद्रतेषु भाकारितेषु पुरः भग्रतः भायान् अहमिव विद्सम द्रति भ्रागच्छन् 

मकः न वाथ्येते न निषिध्यते, टठंण्मणिः नुद्राकारमणिविशेषः मध्ये वा धुरि 

येवा वसन् मणपौनां धुरं भारं मर्ययादामिव्यधेः धत्ते घारयति, तथा खद्योतः 
परि तेजनखिनां सध्येऽपि प्रचखितुः न कम्प्रते। धनागष्टम् भ्रविवैवितं तच्लान्तसं 

वस्तुतन्तं येन तधाविधम् अचेतसं खुदसखदिवेकरदटितं प्र्िमिव सामान्यं प्रातं 
जनं धिक्। भाटू'लविक्रौड्तं त्तम्। व व्यञ्चनयैव प्रदतं प्रभः 
ग्रतौतिरिति' पुनम्तदभिघानं पुनसक्तसिति भावः। 

(न १ चक्रेति! चक्रौ नारायणः चक्रापिष्ठिततां वक्रवर्सिलमित्यवः गौव- 
सित् इन्द्रः उद्छितम् उव्रतं मोतं वंशं ठषभकेतुः दरव उषं धर्ममिव्ययेः यख 

भूमनः राचः प्रायच्छत् प्रददौ) भतुप्राखज्रोचात् मारायश्कत्तदचक्रवर्तित्दानम् 

क्क गोव्रदानं पमदानमप्रखिडमिति ख्यातविद्द्धता । 
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रौद्रादौ तु रसेऽलन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत् ॥ ' 
५७६ ॥ 

एषु च ्रखादसखरूपविथेषालमकतया सुख्यगुणप्रकर्षापकारि- 

त्वाद् गुण शति व्यपटेणो भाक्घः (प)! क्रमेण यथा। 

तददिष्छट्क्षशस्य कर्ठलुखितप्राखस्य मे निटयं 

क्ररः पञ्चशरः शररतिशितेभिन्दन् सनो निभरम् 1 

शमभोमःतकपाविचैयमनसः प्रोष्धामनेतानल- 
ज्वालाजालकरालितः पुनरसावास्तां समस्तात्न्1”॥ (फ) 

श्रत खृडगरे कुपितो वक्षा, 

<मूहैव्याधुयमानध्वनदमरघुनौ लोलकल्लोलजालो- 
इताम्भःचोदद्श्धात् प्रसभमभिनभः तिस्नचत्रलन्तम्। 

"~~~ ~--~----~-~-~-~-~--~~---~~~-~-~~~~~~~-~--~-~~~-~---------------------~- ~---~ 

(ष) प्रदिग्खवमाह शक्रेति) सप्ते भौद्धत्यव्यक्के वाच्ये भयें। 

व्यपरेश्रः कथनम् । भाक्तः गोषः | 

(क) तदिति) तस्याः दिष्छेटेन श्रस्य रोण्या कण्छलुदितप्राम्य 
` द्ागतज्ौयनस्य से मम ममः निद्यं यथा तथा पतिशतैः ध्रतितौक्तोः डर 

भिभरम् अतिमातं भिन्दन् अतरद क्रूरः घातुकः, ठणसो घातुकः ग्र श्चछमरः। 

भसौ पथ्ष्ठरः शामः ससम्ताना सर्व्रौरेष भूतेषु प्राण्यियाल्पा दवा 

सभ्याः दिधियं वथगर्भिं मनो यष्ट तारश्य यन्मरोः इरम्य प्रोदासः थतिदासकः , 
यः नेध्रानख; तस्य व्दवाश्लानां सिष्डानां नाचः समृषैः करालितः पुनः भार्ला 
भगस्, पूं पाषभौतिक अरौर दग्धम् षदा तस्य अनद्रथरौरमपि दग्धं 
भूयादिति भाषः। याटूलविक्रोडिते उत्तम् । अव वक्तुः क्ड्वात् श्र 
दःशदत्दमपि युकः 

(श) रेति) मूरनि श्विरसि न्याष्यमाना रुषरन्ती स्तएद प्वनन्तो 

स्नम्तो दा भप्ररगो दैवगदो गङ्का श््यदेः तराः शोचं चपलं त् कोखलानं 
सरढफनततिः तस्मात् हद्ुताः उत्द्िहाः ये सका शानां शोदटाः हिन्दब 
रेषा दमात् ब्दाराद् एस्भं सष्टा समिनमः रमरि विमश््ये व्ययी 



४३६  . साहित्यदर्पणम् । 

उह न्धस्ताङुप्रिदण्डश्चमिभवरभसो दयच्रभखगरवेथ- 
भ्रान्तव्रह्माण्डखण्डं प्रवितरतु शिवं शाग्भवं ताण्डवं वः") (व) 

श्रत उद्धतताख्डवं वाच्यम्! इमे पद्यं मम। रौद्रादिरसे 

ते एतद्दितयापेच्तयापि दुःखवल्वमत्यन्तं गुणः । यथा । ^उत्- 

छत्योतृक्षत्य छत्तिम्” इत्यादि । भ्रव वौोभसो रसः । 

सुरतारम्भगोष्टादावद्चौलत्वं तथा पुनः ॥५८०॥ [भ 

तथा पुनरिति गुण एव । यथा). 

""करिष्स्तेन सम्बाध प्रविश्यान्तविलो डते । 
उपसेन् ध्यजः पुसः साधनान्तर्विंराजते" ॥ 

श्रतदि सुरतारम्भगोष्ठयां “द्धेः पदैः पिश्नयेचव रदस्य 

वस्तु" इति कामशास्त्रखितिः। श्रादिशब्दात् शमकथाप्रश्ः 

तिषु वोष्टव्यम् (म) । 

चिप्तानि गचतावां लसाडि यस्िन् तत्, तथा र न्यः निचिप्तः उतृकिष 

षैः यः रहदख् पाददरूः तखयः मिः सामयं चूएनमिव्यधः तसमात् 

भवः उव्पव्रः सन् रभसेन वेगेन उयन् उद्रच्छन् उच्िष्ठन् यः नभखान् वायुः 

तख प्रदेशेन भान्तं घूषिं ब्रघ्मार्डखम्ड' यस्मिन् तथाभूतं, अन्मोरिदं धासमवं 

ताश्छवं मयं, ताण्डवं नटनं मूत्यमित्यसरः। वः युष््ाकं वं मद्भलं दितरतु 

दटातु। शाट्'लविक्रौदितं ठ्म् । श्रव वाच्यस्य खड्तत्वात् दुःगरवत्वं गुष्ः। 

(म) पृरतेति। सुरतख भपारम्भः चेटातव्य मोष्टौ सभा सम्मोगाधतमः 

वेतस््ौपुरषषम्डइ श्न्वः ततप्रभतिषु श्रग्नौलतवं तघा पुनः गु एव इव्यथः 

(म) छदाश्रति करौति। स्म्वाचै सदुलेऽपि करिणां इस्िनां हसेन 

शरष्ठादष्छेन विषलोिति दिस्फारिते साधनानां सैन्यानाम् अन्तः मध्वे प्रविश्य एसः 
लिगौषीर्वीरख श्ति भावः ध्वजः केतुः उपसर्पन् स्चरन् विराजते भोभ्ते। 

सशौलायषत सम्दापे सद्ुखितेऽपि करिष्सेन कामन्रास्ोक्तक्विमलिङ्गेन संस 

न्जनयरापहाषटृमप्वमादुदिस्पेष, तर्गन्यनासिकायुक्ते मध्यमा पृष्टतो 

भद् रिद स्ति परोक्तः कामञाख्विग्रारदैरिति भाघात् । -विशोदिते 



सप्रमः परिच्ेदः। ४२७ 

सखातामदोषौ श्चेषादौ निहतार्थाप्रवुकते॥५८१॥ [य] 
यथा। ` | 

“पर्वतभेदि पवित्रं चैद्रं नरकस्य वद्ुमतङ्करनम् 1 

षटरिमिव दरिमिव इरिसिव सुरसरिदम्भः पतत्रमत” ॥ (र) 

श्रत इन्द्रप्ै पवित्रथन्दो निहताथेः, सिंदपचे मतङ्कश्ब्दो 

मातद्भार्येऽप्रयुक्तः । । 

गुणः स्याद प्रतौ तत्व' ज्ञत्व' चेद् वतवाच्ययोः ॥ 
५८२ ॥ [ल] 

यथा । 
“त्वामामनन्ति प्रक्षतिं पुरुषार्थप्रवर्तिनीम् । 

--------~----~-------~ 

दिम्फरारिते साधनान्तः योनिमध्ये उपठर्पन् गतागते र्वन् पुंखः प्वजः सिद्ध 

शिरानते! भव त्रौडाव्यल्नकसद्यीलं गुणः। पिश्रनयेत् सूचयेत् रद्खवस्तु 

शीषं विषयम्! कामप्रारखखितिः कासथास्रनियमः। अमकयाप्रतिषु 

षति तत्र शमकधायां यधा--उत्तानोष्यूनमस्ट्कपाटितोदरसनत्रिे । क्रंरदिनि 

स्व्रौग्रपे सक्तिरकिमं कस्य नायते? दति पान्तिथतकम् । भरत वबुगु्ाव्यदेक- 

सक्रीलं गुः । 

(य) स्याासिति। श्षादौ निहता्घतम् अप्रयुक्तव्श्च भदो स्यातां 

नापि गणः नापि दोष श्व्य्घः। 

(रु) पवतेति। दरिसिव श्न्द्रसिव पर्वतभेदि पर्व॑तं भित्वा निनगच्छ- 

दिव्यः ष्नद्रोऽपि कुखिगरेन पवतानां पष्ांयिष्छदेति भावः| पवितः पावनं 

पापष्दंखकरनिव्यदे;ः पन्यत पवि कुष्टं वायते रशतीति तथोक्त, कनि 

दुरं पदिस्व्विस्रः! दरिसिवं नारायपसिव नरकस्य निस्यस्व समुरविषम्द 

लेत [दभयि, दरिसिव छिस्मिष दद्मतङ ने वष्मते दरुमः सन्य्ानितं 

` षन घनम् सतिप्रटडनिष्ददः घन्यत दन् मतद्ान् दक्िनः षन्तौति तदोङ्न, 
स्तत् सर्छरितः गद्वादाः अप्प; क्लं नसत यूयमिति शेषः 1 

(ष) दप्ति! वश्तद्धयो; वषुः रौरव दक्र क्षानिनः उन् 

सदा भदतततः युषः खात् । 



६८ सादित्यदषणम् 

४५५ सी ] [3 = ५ तदयनसुटासौनं लासेव पुरुषं विदु” ॥ (व) 

खयं वापि परराम ॥ ५८२ ॥ [श] 

श्रप्रतोततवं गुण इत्यनुषज्यते! यथा । 

“युक्तः कलाभिस्तमसां विद्ध 

सोणख ताभिः त्ततये य एषाम् । 

शणं निरालस्बपदावलम्बः 

तमालचन्द्रं परिशौलयामि? ॥ (ष) 

कथितच्च पटं पुनः । 
विहितस्यानुवाद्यल्वे विषादे विस्मये क्रधि ॥ 
देन्येऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने । 
अर्थान्तरसङ्कुमितवाच्ये दष ऽवधारणे ॥५८४॥ [स] 

(व) उदादरति त्वाभिति। ब्रह्ाखे प्रति डवानां स्तुतिरियम् वां 

प॒रुषायंप्रवत्तिनौं पृरषा्ीं भोगापवर्गौ तयोः प्रवर्तिनी खाधयिर्वी प्रतिं 
मूष्कारखं, प्रकतिः पञ्मूतेषु प्राने मूलकारणे व्रत्यसरः।. भरामनेन्ति कथयन्ति 

वुधा प्रति गषः। त्वामेव तद्श्नं तस्याः प्रतेः द्र्टारं खाचित्ठेनेति भावः 

उदासौनं कूट" पुरुषं चिदु; जानन्ति} शव व्लृणां देवानां बोडन्यख 

नघ्ययय च्रत्ात् योगा खप्रसिद्प्रकतिपसषथब्टौ अप्रतीतौ ्रपिगुषाय कसते । 

(श) सखयमिति। परालपे कथने 

(प) युक्रद््ति। यः तमसां तमोगुणानां विधै विशेषेण वदनाय 
कलाभिः मायाभियुक्तः स्यात्, वश्च एषां तससां उतये ध्वंसाय ताभिः कलाभिः 

चौपः रहितः स्यात्, ग्धः पृतं केवलं वा निसलन्पदावलस्ब' नियालन्दम् 

श्राकाशमेव पदम् भ्रवखम्बः भाय्रयः यख तारधं तें प्रसिदम् भात्माणव चन्द्रः 

ते परमादानमिवधेः परिभौलग्रामि चिन्तणामि। उपन्ातिदत्तम्। अव 

केलादिश्रष्टानाम् श्रप्रतौतवतेऽपि खयं परामर्णात् युणलम् । 

(स) कथितसिति। कथितपदत्वं बिद्टितानुवादयत्वादिषु एङ्ादश्रप्रकाटषु 

रुपः खादियर्ः। 



सप्तमः परिच्छेदः 1 ४३९ - 

गुण द्ल्येव यथा। “उदेति सविता तास््रः"' इत्यादि । श्रत 

विद्दितानुवादः। | 
“न्त् } इन्त ] गतः कान्तो वसन्ते षखि ! नागत 

श्त विषादः। 
“वितं चिचमनाकाथे कथं सुमुखि ! चन्द्रमाः” । (द) 

रत्र विस्ययः। 

“सुनयने नयने निदधौ तिः 

श्रत लाटानुप्रा्ः। “नयने तस्यैव नयने चेति” श्रादा- 

वर्धान्तरसद्कमितवाच्यो ध्वनिः । 

सन्दिग्धल्वं तथा व्याजस्तु तिपर्य्यवसाथि चैत् ॥ 

५८५ ॥ [त्त्] 

गुख इत्येव यथा । 

“फृथुकात्तसखरपातं भूषितनिः े षपरिजनं टेव ! । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्” ॥ (क) 

(इ) चिदस्ति! नायिकाया भरुखं ट्य नायक्ख उक्तिरियम् । 

(च) सन्दिग्धत्वसिति! व्यालस्तुदौ पय्यदखतौति च्छानम्तुतिपयेवसायि 

म्याजम्तुतिप्रस्याय्रकमिव्यदः | 

(क) एष्विति! राजानं प्रति कखचित् दरिद्र्ोक्तिरियम् । रदेष! 

सम्प्रति सावयोः तव सम द्व्य; खटनंर्ट्टर्समं तुल्यम् । साम्बः प्रतिपादयति 

प्वति। पनि प्रचुरा काक्तप्वरपावादि खर्भाजनानि यिन् तदि- 
सकोच; । पकानां प्रिगूनां, एद्कः यावकः अिध्ररिन्यमरः) भ्रार्तखरम्ब 
पातर स्यानम् श्न्वपरोऽ्रः। भरूपिताः च्ट्ताः निःर्षाः सर्वाः परिननाः 

परिदाराः यिन् तदिन्रक्ेऽधः | भुवि उषिताः निषा परिजनाः प्व. 

वादयः यत सदित्यपरयऽदः। दिषटसटिः' ममान; करेणुभः इनि; 
श्त्तिगोभिर्व, करोषःरम्यास्नो रेमे इृष्पमरः। ग्नं "निदि दुध्यवेशमिति 



४४० सादिषयदपंणम् । 

वेयाकरणमुख्यं तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि । 
कष्टत्व दुःश्वत्' वा. ॥ ५८६ ॥ [ख] 

शुण त्येव यधा | 

न्दौ घौषेवौचमः किद् गुणदयोरभाजनम्। 
क्िपप्रत्ययनिभः कखिद् यत्र सुत्निडिते न ते ॥ (ग). 

श्रताथैः कष्टः वैयाकरणश्च वक्ता! एवमस्य प्रतिपादयत. 
ऽपि । श्रत्ाताप्ठसुपाध्याय ! ल्ामदं न कदाचनः" । (घ) 

अत्र दुःख्रवत्वम्! वेयाकरणो वाचः। एवमस्य वल 
त्वेऽपि । 

ाम्यलमधमोक्तिषु ॥ ५८७ ॥ [ङ] 

लावः इवेकोऽधः विलेषु खछौदन्तौति विलसदः ते एवं द्रति चिखसत्का खाये 

फन्प्र्यः मूथिका व्यथः तेषां रेफननिः पूलिभिः गनं पूएमिव्णयः द्यप 

दोऽधः । भच स्तु्यां पय्थवस्ानात् सन्दिग्धाधले गुखः । 

(ख) वैयाकरसेति। व्याकरणं पैत्नि ्रधौते वा वैयाकरणः सः स्यः 

्रादियख तादय वक्तरि प्रतिपायेबरीद्धव्ये वा। भरादिपदेन नोर्खताकिकादौनां 

ग्रडणम् । 

(य) उदाहरति दौघौति। कित् लनः दीषौवेवौसमः दौधौतेवौ- 

धातुभ्यां तुल्यः गुण्हद्धीः दाचिष्यादिगुषस्य पच्यते इव्यथः अरभागनम् 

पनाय! भन्यत व्वाकरणविश्ति गुण्ठ्ी दीधौवेन्योनं विद्येते इति भायः! 
तथा कथित् जनः क्िपप्र्ययनिभः विप श्रवेव्यथः किपः स्वाभाव्य कथना- 

दिति भावः यदत्र नने क्ििचरदे युणदड्धी न सब्रिष्िति। क्रिपि परे गृष्हद्धि- 

निपघय द्रटव्यः। बरद तयीर्दालोरण्ठद्धनिषेषानभिज्ञानां किपः र्वामावा- 
नभिज्ाना एततप्रतौतौ करलं परन्वच् वैयाकरण वक्तुलात् न दौषः । 

(घ) भवेति) ई उपाध्याय} द्धम् भवर कदाचन लां न धतासन 
तपितवान्, षदापंनित्ति वा पाठः| भत्र अताद्धभमति दुःखवचं गु; 

(ङ) अ्रास्यत्मिति। भधानां नीचानाम् छक्तिषु याग्यलं गुखः । 



स्मः परिश्छटः। ४४१ 

गुगश्व्येव ) यथा मम) 

एसो सयदहरविंवो टी सड ३ श्रद्वौणपिंडो व्व । 

एटे श्रस्ममोद्ा पडंति श्रासासु दुधार व्व" (१) (ख) 

द्यं विदूषकोक्तिः, 

निरहेतुता तु स्यातेऽ्ं दोषतां नैव गच्छति ॥ 
| पत्य ॥ छ् 

यथा) 

“सम्प्रति सन्ध्यासमयशचक्रदन्दानि विघटयति” । (ज) 

. कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरदता ॥ 

५८९ ॥ [मं 

कदिसमयख्यातानि च। 

मालिन्य' व्योनि पापे यशसि घवलता 

वर्ण्यते चहासकौर्यौः ` 
~~~ 

(१) एष श्यधरषिम्धो दश्यते इयङ्कवौनपिरद्ट्व) 

एते शाग्रसमूहाः पतन््याश्मासु दुगधघाराष्व संर) 

(श ) षदाषरनि एष ष्ति। पद शयद्रवौगपिषडदुग्धधाराशव्द्ध्योगी 

एभ्यः | । £ 

(इ) निरंतुतेति। निरेतुवा दतुथन्यल' ख्याते प्रसिद्धे अथं रोषतांनेद 

गच्छति प्रप्रोति। |, ४ 

(ज) उदाहरति स्श््रतीति। त सब्यासमयख शक्रगाकमिष्न- 

पिटकं प्रसिदः नाद रहेतोराकषङतिन दोषः) 

(भ) कदोमाम्ति! स्यति प्रसि समये सिद्धान्ते नियमेडाष्यात- 
दिस्दता शोकिव प्रषिदिदिरोदिरा इन्दर: गुदः, 1 



४४२ सादित्यदणम्। 

रक्तौ च क्रोधरागौ सरिदुदधिगतं 
पङ्जेन्टीवरादि । 

 तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति चं 
मरालादिकः पक्चिसङ्खो 

ज्योत्खरा पेया चकोरैर्जलधरसमये ` 
मानसं यानि हंसाः ॥ 

पादाघाताद् शोकं विकसति वकुलं | 

योषितामासखमदी- 
्यूनामङ्गेषु हाराः स्फुटति च हृदयः 

विप्रयोगस्य तापैः । 
मौ वींरोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः 

कौीसुमाः पुष्पक्षेतो- 
भिन्नं सादस्य बारीर्युबजनद्दय' 

स्वौकटाच्चेण तदत् ॥ 

(ल) मािन्यमिति। व्ौति धाकाथे पापे च माङिन्यं तधा हास. 

षटो्यो; धवखता परभता वर्ग्यते कविभिरिति शेषः! क्रोघरागौ कीपानुरागौ 
रक्ती रक्तवण्ौ वरयेते दति शेषः। पडङ्मन्दौवरादि पद्मकुबलयादि सरिददधि- 

गतं सरितस नदीषु उदटयिषु समुद्रेषु ख विकसतौति शेषः। भखिलेऽपि 

सर्वस्ित्रेव -तोयाधारे नलाश्ये मरालादिकः इंखादिः पचिखक्ः प्रसरति 

श्चिरति च। चकोरैः परचिभेदैः न्योवृक्ञा पेया पातव्या । नेलधरसमये 

वर्भामु श््यदः साः भानस सरः यान्ति। यौषितां रमषीनां पादाधातात् 

चरयताद्नात् भ्रोकं पुष्पम् पाखमयैः स्रखनिःखतसीषगस्टुवैः वकुलं 

विद्पवि। यनां तरुणानाम् द्ेषु इारा वषनौया दति शेषः! विप्रयोगख,. 



सप्तमः परिष्छट्ः । ४४३ 

श्रह्धसमोजं निश्यां विकसति कुमुदं 

| चन्द्रिका शुक्तपक्च 
मेघध्वानेषु खलं भवति च शिखिनां 

नाप्यशोक्षे फलं सख्यात् । 

न स्याजातौ वसन्ते न च कुसुमंफले 

गन्सारदरमाणा- 

मिव्यादयु्नेयमन्यत् कविसमयगतं 
सत्कवीनां प्रबन्धे ॥ ५९ ° ॥ [ज] 

एषासुटादहरणान्याकरेषु सखष्टानि। 

धनुर्ज्यादिष्, शनब्देष, शब्दास्तु धनुरादयः ॥ 
५६ १ ॥ [ट| ` 

“~ ~-~. -~---~-------------~-~ ~~~ 

दिर तापेः सुन्वापै; दयं सष्.टति विदौयेते। पुष्यङेतौः कामस सर्गे 
ज्या राषम्बमाला ससरथ्रेणौ घतः कौसुमं विरः याणाय कोमुमाः कुमुम- 

निभिताः। परसय कामस वादैः युवननानां दयं भित्र विदं स्यात् त्त् 

स्वरं स्टचेद भित्र स्यादिति थेषः। भ्रङ्ि दिवसे भ्रम्मोजं पद्मः निश्राय 

कुमुदं तधा ग्ररुप्चे चद्धिका विकषति बद्धिकायाः ग्रएपदोयखमसरातिभग 

सषप्ादिऽपि उ वप्नोया प्ति भावः । मेघानां ष्वाने वमौ सति खना 
मथुरां दृत्यं भवति, थोडे घ फं नापि नेवंस्यात् । वसन्ते नातो 

खातौप्ष्य न स्यत् । गगखारद्रुमाणछं चन्दमानां कुसं फट न न्यात् 

धव्या सन्पत् कपौनां मयमत धिदान्तरसिङ् न्तु खुत्कद्ैनां प्रबन ग्ने 

उष्य द्रव्यम्} 

(ट) पमर्पतायां ्ट्पदमाष् धदुरिति। व्छाश्चधेनैव दुर्या 

मोधनात् धटःयन्दा निरयेटोऽपि भद भाष्टतोषनेन भट्ोपलमाठब्दि। 



४४8 खाहित्यदपंणम् ।. 

श्रारूटृतवादिबोधाय यथा ।, 

“पूरिता रोदसीष्वानैषनुर्ज्यस्फालनोदधवैः* । 
श्रत ज्याशब्देनापि गताथत्वे घनुःगब्देन ज्याया धनुष्या- 

ततौकरणं बोध्यते! श्रादिशब्दात् ^“माति करणवतंसस्ते” । 

श्रत्र कणंसितत्ववोधनाय कणश्यब्दः। एवं खवणङ्ण्डलिरः- 
ग्ेखरप्रतिः। एवं निरुपपदो मालाशष्द्ः पुष्यक्षजमेवाभिः 

धत्त दूति खितावपि (ठ)। शुष्पमाला विभाति ते*।. 

प्रत पुष्पशन्द् उत्कट पुष्यवुद्धय । एवं सुक्षाद्ार इत्यत्र सुक्ता- 

अष्टेन श्रन्यरत्नासिसितत्वम् । † 

प्रयोक्तव्याः खिता चमी ॥ ५६२॥ [ड] 
धनुज्यादयः सत्काव्यखिता एव निवदव्याः न तु भ्रखखिता ` 

लघनकाद्धोकरकङ्णादयः। 

उक्तावानन्दममादेः स्यान्नूगनप्रद्ता गुखः ॥ 

५६६ ॥ [ट] 
यथा] 

मगाटालिङ्कनवामनोक्तकुचप्रोद्धित्ररोमोहमा 

(ठ) उदाष्टरति पूरितैति। धनुषां व्याखालनेन चद्रवन्तौति तथोक्तैः 

ध्वाभेः ध्वनिभिः रोदसी यावाएधिन्योरन्तरं पूरिता। श्रतेति श्राततौकरपं 

विष्ठारकम्। अखवध्ेति कुष्टलवगव्द् एव कर्॑भूषणविगेषं शखरगब्द् दिर 

भषपश्मर्मिधत्ते एतयोः ग्रवणञ्धिरःखंयोगः तव खितत्ः बोघयतौव्यधः। निस्प्-. 

प्रदः उपपद्रङ्ितः पदान्तरखंयोगविर षित द्रय्थः । „3 
(ड) प्रयोक्रन्या इति। नघनकाष्ठौप्रश्तौनां सतृकान्येषु प्रदथनादिति 

भावः| 

.(ट) खक्ाविति। शानन्देन मम्रादैः खनख छउक्रौ वचनं न्युनपरदता 

युषः खात्, 



समः परिषच्छदः। श् 

सान्द्रे दरसातिरेकविगलच्छ्ौ मवितम्बास्बरा } ` 

सामा मानद! माति मामलमिति च्षामाश्चरोक्नापिनौ 

सुपघाकििंनुष्सतानु किम् १.सनखिते लोन विलौनातु 

४ ~ किम् १५८२) 

ग्रत्र पोडयेति न्युनम्। 

क्रच्न्निदोषोनगुणःः - `` ॥१५८्४॥ 

न्युनपदत्वसिव्येव । यथा| . 

“तिषेत्कोपव शात् प्रमावपिदिता१ दौ्घेनसा कुष्यति 

सखर्गायोत्पतिता भवेत्? मयि पुनर्भावाद्रंमस्या मनः! 
तां दत्तं विबुधदिषोऽपि न,च मे क्ताः पुरोवर्तिनीं 

` सा चात्यन्तमगोचरं नयनयो्यातिति कोऽयं विधिः” ५ (त). 

(ष) उदाहरति गादैति) सखायं प्रति कम्यचित् नायकश्च उक्तिरियम् । 

गाद्" दृट् यत् भालिङ्गनम् भराध्रेषः तेन वाननौकतौ खर्वित कुचौ यखा- 

सधोक्ता, भतरएव प्रोषितः प्रकपेष षष्टे गतः रोमाहमः रोमाश्चः यथाक्ताटभौ, 

सान्द्र; घनः यः सैहरसः प्रणय्रः तस्य शतिरेकेण ्रातिश्प्येम विरत् खलत् 

गोमतः मनोदरात् नितस्वात् अम्बरं वसनं यस्यास्तथाभूता, सार्ति पदमूद्यम्। 

मानद! मामामम् पति यये मा पौर्य बशम् एत्ति चामाररोक्नापिनी 

सितवचनभाप्णि उतो सुप्ता किंनु? खता किंनु१मे मम मनसि टौना 

किंनु? शिलोना संनु? थादूरविक्रोड्ति हत्तम् । 

(त) वि्ोदिति। उवभोविक्क्दानरम्य राः पुरूर्दसो वितकंदपननिटम् | 
क)पत्द्धात् पएष्यकोपात् प्रमावेए ;टिन्यमदिम्रा इव्यय: पिता सहतः स्तौ 
निष्ठस् ५ सा दौ न प्ति स्वर्गाय. छतृपतिता प्रस्थिता भद. सि पुनः 

सम्पा उचथ्य) ममः भावदटर प्रयप्ददनिति मादः मे सम् एुरोवननोम् श्य. 

श्विता तां इत् वियधद्विषः स्मरः भपि नच दशा; समः. हनु खा. 

सनन नयनम्रोरमोदर् याता गताप्ति च्यंका-बिष्दिः ` न्दादार श्ट". 
विकोडित् वसम्} ` 

२८ 



४४६  .` -साहित्यदपैरम्। 

त शप्रभावपिहिकेति" "भवदिति" चेत्यनन्तरं “नेत- 
खतः” इति पदानि न्धूनानि। षां पटानां न्युनतायामपि. 

` एतदाक्यव्य्यस्य. ~ विंत्करख्यव्यभिचारिभावस्योतवर्षाकरणान् 

गुणः रीष न सेत्यादिकक्वजच्यया च प्रतिपत्या तिष्ठेदित्यादि- ' 

वाक्चप्रतिपत्तर्बाधः (थ) स्फटमेवावभासत इति न दोषः। 

गुणः क्राप्यधिकं पदम्॥ ५८५ ॥ ` 

। यथा। । 
` ५न्राचरति दुर्जनो यदसा मनसोऽप्यगोचरानर्यान् । 
तन्न न जाने स्ति मनः किन्तु नैव निष्ठुरताम्” ॥ (द) 

श्रवन न जाने इत्यनेन श्रयोगव्यवच्चेदः ( घ ) 1 हितीये 
जनिं इत्यनेन ्रहमेव जाने दत्यन्धयोगव्यवच्छेदादिच्छित्ति- 
विशेषः। | | 

` ` समाक्टपुनरात्ततवं न दोषो न गुणः कचित् ॥५८६॥ 
यथा । 

““श्न्धास्ता युणरलन !” इत्यादि । श्रत्र प्रथमादन वाक्य 

समाप्तावपि दितीयादईवाक्छं पुनरुपात्तम् । एवच विश्येषणः 

(ष्) धवेति। पतिपस्या प्रतौन्या वाक्युप्रतिपत्तेः वाक्यजन्यवोधय् । 

(द) षादरतौवि। दुर्जनः सुषा तकिंतसावेन मनसोऽपि भगीचरान् 

विषयान् कदापि मनसि भविन्तिवानिव्य्ः घर्थान् काययाषौति यावत् यत् 

श्वाचरति करोति तत् न जाने शति न, लाने निन्तु मनः निष्टुरतां नैव खृश्ति 

अगरवति दुर्बमस दौर्लुन्द्निवारे निषटुस्ता भावश्यकौ, मनस्तु तामवलजितुं 
रेच्छतोति फलिताः । 

(घ) भवेति। श्रषोमन्यवच्छेदः शघोगस्य छ्वानायोगद्य द्रव्य; व्यवच्छेदः 

निरा: अन्वदोगेति 1 अन्धे योनः क्तांनयोगः स्वयः तख व्यवच्छेदः. 

निराबरबं तकात् विच्छिततिविगेषः वैचित्रयाविन्नदः। 4 



सप्तमः परि च्छदः। ४४७ . 

मात्रस्य पुनरङ्पादाने सम्एनरत्ततवः न वाक्वान्तरस्येति 
विज्ञयम् (न) 

॥ भि ॥ ६ : 

गभितत्व' गुणः क्रापि ॥ ५८७ ॥ 

यथा, 

न्दिद्यातद्रदयाविभक्तचतुराघाटा महौ साध्यते 

सिदहदा सापि वदन्त एव रह वयं रोमाश्िताः पश्चत। 

विप्राय प्रतिपादखते किमपरं दमाय तस्मै नमो 

यस्मात् प्रादुरभूत् कथाद्धतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्” ॥ (प) 

श्रत्र वटन्त एवेत्यादि वाक्य वाक्यान्तरप्रवैशात् चमत्का- 

रातिशयं पुष्याति। 

पतत्प्रकष ता तथा ॥ ५८्८॥ , 
तथेति कचित् गुणः। यथा! “चश्च जेत्यादि?। श्रव 

चतुथपादे सुकुमारार्घतयग शब्दाडम्बरत्यागो गुणः । ̀ 

(न) समापतति । समाप्तपुनरात्तं खसापं सत् पनरात्तं पुगब्टहीतं तख 

सादः । इिदिति। यच यिद्धेषमावरस्य पुनस्पादानं तद्ैवास्य दध्वं 
घाश्चान्तरदख पनस्पाटानेन च दोपः इति भावः| 

(प) दिखतद्गति। दिद्यातक्ानां दिग्गजानां घटाभिः समूहैः विभश्ा- 

ख॒त्वारः चाघाटाः सौमानः यस्यालाटथौ महौ साध्यते उपान्ते बश्रौक्रियते 

चीष्ैरिति भेषः, खा महौ चिड़ापि समस्तदिग्विजियेन शपालितापौल्ययेः बटन्ते 

एष कथन्त एव व्यं रोमाखिताः भवासप्ति शेषः, पशत भदछीकयत। 

विप्ार शापाय प्रतिपादते सनम्दंते, किमपरम् । अन्यत् वक्न्यभिति ओषः, 

यष्मात् प्रदं कधाषरतन् टता कथा त्ययः प्रादटुरमूत् यतैव तं गतं त्म 

रामाद भार्गवाय नमः 1 ईटगटुतं र्म नापि कषु न अङ्ते कटारोति 
षदः ! 



१1 

४४८ सादहित्यदपेणम् | 

क्षचिदुक्तौ खशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः । 
अनुभावविभावाभ्यां रचना यव नोदिता ॥५८९॥ 

यत्र विभावानुभावसुखेन प्रतिपादने विश्दप्रतीति्नीस्ति 
यत्र च विभावानुभावक्रतपुष्टिराहित्यमेवानुगुशं तत्र व्यभि- 

चारिणः खशब्टेनोक्तौ न दोषः (फ)। यथा] 

' शश्रीलसुक्येन क्षतत्वरा सद्भुवा व्यावर्तमाना हिया 
तैसतेवन्धुवधूजन स्य वचनैर्नीताभिसुख्यं पुनः। 

इष्टाय वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवै सङ्गते 
-संरोहतपुलका हरेण हसता शिष्टा शिवायास्तु वः” 

्रतौतसुक्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपाटनेन भटिति 

प्रतीतिः! त्वराया भयादिनापि सश्भवः। ह्भियोऽलमावस्य 
च व्यावत्तनस्य कोपादिनापि सम्वात्। साध्वसद्ासयोस्तु 

विभावादिपरिपोषस्य प्रकतरसप्रतिकूलप्रायत्वादिव्येषां खश 

व्दाभिधानमेव न्याय्यम् (व)। 

(फ) कचिदिति। यत्र अनुभायविभावाभ्यां रचना छद्नावनं नोषिता 

तत क्रचित् व्यभिचारिषः खशब्देन उक्तीन दोषः। यतेति प्रतिपादने कथने 

वि्यदेप्रतौतिः स्फ.टावभासखः। पृिराहव्यं पोषणाभावः भनुगुण्म्। भनु 

कूलम् । | 

(व) भीतृसुकयेनेति। गे सङ्न्मे भरौतृमुद्येन विरात् पतिसद्रमलाभ- 

कीतूहसैन छतत्वरा त्रावतौ, सद्वा खमावनातया ज्किया लज्जया व्यावत्त 

माना गन्तुमनिच्छन्तौवय्धः तैः तैः तत्कालोचितिरिव्यधे; दन्धवधननम्य सुखौजनस 

वचने: पनः भाभिचग्टं नीता गौरी पार्दतौ श्रै प्रतः स्थितमिति शेषः, वरः 
ट्टा भरात्तः गद्ौतः स॒ाध्वसरसः भयावेथः यथा तामौ इसता इरेण चि 

भालिद्रिता भ्रतएव संरोषटृत्पएलका रीमाद्िताद्गीवः युश्राकं यिवाय कल्या 

स्पाय भरम्तु धवतु] भ्रवेति प्रतिपादने कथने भटिति न प्रतीति; भौत्पुक्छेति 



सप्तमः परिच्छेदः! ६8यः 

सञ्चार््यादर्विरुदसय वाध्वत्वेन वचो गुणः ॥ 

| ६०० ॥ [म 
ष््वाकायये शशलच््णः क च कुलसित्यादि। 

श्रत प्रभ्रसाह्मनां वितकमतिश्डाष्टतीनामभिलाषाञ्नैत्- 

सुक्यस्रतिहैन्वविन्ताभिस्तिरस्कारः पयन्ते चिन्तःप्रधान- 

साखादप्रकपसावि्भावयति (म)! 

वियेधिनोऽपि स्परणे साम्येन वचनेऽपि वा! 

सवेदहिरोधो नान्योन्यमद्धिन्यङ्गत्वमाप्रयोः ॥ 

६०१ ॥ [य] 

क्रमेण यथा1 श्रयं स रशनोत्कषीः इत्यादि अनता- 
लम्बनविच्छटेन रतेररसात्मतया स्मयमाणानां तदड्मनां ` 

शोकोरीपकतया कर्णानुकूलता (र) । 

शेषः । व्यावत्तनस्य विष्ुग्ठीमावस्य । साष्वसेति। यदि साध्वसं विभावादिभिः 

` . परिपोष्यते तदासौ सयानकरसत्वमायाति च च प्र्लतरसस्य द्वारस्य पए्रतिङ्रूलः। 

षासम्तु यदि विभावादिभिः परिपोप्वते तदादौ इास्यरसत्दसेति। तथात्वे भरस्य 

धान्या प्रहंतरसुख्य अद्रपरस्य नाह्र्तं खादिति भावः| 

"(भ ) सखा्यादैरिति। विस्इस्य प्रतिकृष्य सषार्ययादैः व्दभिदारि- 

सावार; ाध्यद्ेन खण्डनौयददेन वष्टः कथनं गुप्ः। 

(स) उदाष्रतितंति। ख्ततिरस्कारः खण्टनं निरा शत्य; पय्यन्ते 

पथ्दवथाने पत्यः भास्वाटप्ररपं रषात्क्पम् चादिभावयति लनयति"। 

(य) विद्यो; सउमब्थो दोप प्युक्तं खाश््तं तत् प्रतिप्रमूने दिरोषिनि 

षति ¦ दिरोरिनिः विस्रस्य रषे दा साम्न सादृश्येन वने कीर्तने त 

स्म प्रपा हदयं श्ट्त्दम् साप्य; एषण; सद्रमादेन स्वितसोरिन्यदः 

हिदिषनपुपलटदटपं धट्मामपति द्रटन्यम् । पन्दीन्दं एरस्परं न विररधः भत् 

(र) स्एसिनि) पत पादमम्पिष्टेदेन -भाटवनस्त यदय पिददटन् 



४५० सादित्यदपणम्। 

°सरागया सुतघनघर्मतोयया, 
कराहतिष्वनितषएथसपौठया । 

मुह मंहदथनविलद्धितोष्ठवा, 

रुषा पाः प्रियतमयेव भेजिरे” ॥ (ल) 
४ 

अत्र सश्मोगङ्ारो वणनोयस्य वोरव्यभिचारिणः क्रोध 

स्यानुभावसाम्यन विवक्तितः। 

“एकं ध्याननिमौलनान्मकुलितप्रायं दितौयं पुनः 

पार्वत्या वदनाख्जस्तनभरे सम्मोगभावालमम् । 
अन्यद् दूरविक्ष्टचापमदनक्रोधानलोदौ पितं 

-आम्मोर्सिन्नरसं सप्ाधिसमये नेवत्रयं पातु वः ॥ (व) 

चत्र थान्तशह्धाररौदरपरिपुष्टा भगवदिषया रतिः, 

नाशन रतेः ्रनुरागस्य घरसात्मतया भप्राप्तरखमावतवा] तदङ्गानां तख 

शृङ्गार रद्मानां करद रथनोत्वा्ति(दौीनाम्। 

(ष्ठ) रुरागयेति। गशिगुपालं कणाः प्रति कट्भाषिरं दृष्टा राज्नांक्रौषा- । 

दटग्रवणनसिदम् । नृपा; सभाचदो राजानः सरागया रागः सुखलौदिन्यस् 

खतुरागथ तत्पष्ितया सुतानि चरितानि घनानि भविरलानि घर्मतोयानि 

यला; तथाभूतया क्रोधन स्चवोद्रकेण च खदनि्गमोदयादिति भावः करादन्या 

कराघ।तेन ध्वनितं यब्दितं एष्ट विश्पलम् ऊरु पोट यद्यां वदाय तथाभूतया, 

तथा सुष्टमुष्ः पनः पनः दशनेन विलङ्धितः दष्टः भ्रो्ः यसां यखाय तादृश्या 

स्पाक्रीचन प्रियतगधेव कर्वरा भेजिरे शपेविरे। स्किराहत्त, नमौ सजौ 

गतिसचिरा चतुर्गहैरिति तह्नययात्। 

(व) एकसिति। एकं नेच ध्यानिमौलनान् सुकुलितप्रावं प्रायैष 

सकृलमावमापत्रः दितीयं नेव पार्वत्याः गौः वदनन्नेव ्र्वुजं पद्मः तथा 
म्तनयोर्भरः उच्छायः तख्िन् सम्रीगभावेन श्रलसं सटश्यमिन्यथः भ्रन्यत् ठतौयं 

नेवमिव्यवः,दरूरम् धतिमावं विकटं चापं यैन तादौ यी सदनः तख्िन् यः 

काषः एव भनवः श्रग्रिः तेन उद्ीपितः भ्रवएव समाधिसमये योगावसरे भितः 

ण्यक रषः भादर यख तादशं ग्मः शिख नैतरत्रयं त्रौरि चोचनानिवः 



दप्तमः परिच्छेदः! | ८५१ 

यथावा। 

““च्िप्तो दस्तावदम्नः प्रसमसभिदतोऽप्याददानोऽशएकान्तं 

गन् केशेषपास्तचरणनिपतितो नंचितः सम्भूनेण । . ` 

श्रालिङ्कन् योऽवधृतच्िपुरयुवतिभिः | सायुनतोत्पलाभिः 

कामौवाद्राीपराघः € ददतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः*५(श्) 

अच कविगता भगवददिषया रतिः प्रधानम् तस्याः परिः. 

पोषकतवा भगवतस्िपुरविध्व॑सं प्रति उत्साहस्य श्रपरिपुषटतया 

रसपदवोसप्राप्ततया भावसा्व्रस्य करुषोऽङ्गम्। तस्य च 

कामोतैति साम्यवलादायातः खङ्रः। एवख्ाविखान्ति-. 

घामतया कतणस्वाङ्गतेवेति दयोरयपि करुणशशद्गमरयोभगव- 

दुकाहपरिपुष्टतदिषयरतिमावाखादप्रकषतया . यौगपद्यसद्- " 

"-~-~-----~--- -- ---~------------------- --------- 

य॒प्रान् पातु रतु! भादू लयिक्रीडित हत्तम् । भवत भद्धिनि भगवदिपयकरति- 

भावे पदां प्राघानां आान्तद्दगारवीराणां न विरोधः परं भावस्य परिपाषक- 
ह ५ 

(भर) परम्परयापि श्रद्वभावमायपत्नानां समावैगं दशयति विप्षे धति। यः 

ग्ाष्मवः शमुसस्वन्पौ श्रराभ्रिः विपुर्दाद्राय निचि द्रति षः भ्राद्रः भ्रभिनवः 

शपतो यस तटः पसरचिरक्तापराध एत्यधः कामौव कान्त {व खायू{षि 

सन्नसःमि नेतुोवृपलानि नयनेन्दोवरादि यख तादटभोभिः पतिषवियोगात् पत्वप- 
राधेति मादेः.व्रिपुरयुवतिभिः विपुरद्िताभिरसुराङ्नाभिरित्व्ः इसावशम्बः 

ग्टष्ोतदन्त श्रयः पतः गिराकृतः, प्रभं वात् परमितः ताडितोऽपि भंग 
सान्तं दसुनद्रयान् चाददानः ग्ष्टन् तथा केषु र्न् गद्ीतकंशः एक्द 

दशनाम सपरत उुन्वनाय्रिति भादः परपाप्तः निराह्लवः तत; चरपयोः 

श्पितितः दषनाधेन् पपराधमद्धनायति भाव; सम्भ्रमेण मयेन मौरवेद च् 

न दूषितः मद्रः एकव तेजोऽनिरेषाय् भन्यताभिमानादििति मावः, ततद 
स्शिदरन् एकव स्च्रोरमाक्रामन् खन्यते पाद्धिष्टन् भदधूनः निराकुः 
चट्तः पन्यव तिरष्सः, घः दः युकं दुस्तं पापं दष्तु भष्द$्र्तु | 
ररग्भर्रहषम् | 



४५२ साहित्यदर्पणम् । 

भावादक्गत्वेन न विसेधः। नु ूहालस्वनातकपूरणघना- 
नन्दखरूपस्य रसस्य च तादृग्रेनेतररसेन कथं विरोधः सम्भाव- 

नैयः। एकवाक्ये निवैशप्रादुर्भीवयीगपद्यविरहेण परस्परोप- 
सदंकत्वानु पपत्तेः । नाप्यङ्गाक्किभावः। दयोरपि पूर्णतया 

सख्वातन्तेप्रण विखान्तेः। सत्यसुक्तम् 1 श्रत एव श्रत्र प्रधानेतरेषु 

रसेषु खातन्तयविश्चासरादित्यात् पूणंरसभावमातराच्च विल- 
्णतथा सच्चारिरसनाप्ना व्यपदेशः प्राच्यानाम्.। भ्रस्मत्- 

पितामदहानुजकविप्रख्डितमुखय श्रौ चर्डे द सपाटानान्तु खण्ड- 

रसनास्ना (ष)। यदादः 

(ष) धतेति। तस्याः रतैः परिपोपकतया पोषणकारित्वेन । भपरि- 

घटतदा परिपोषणसप्राप्ततया रसपदवोँं रसत्रसित्यधः भपराप्ततया विभावादिभिः . 

परिपुषटसयैव रसत्वादिति भावः। भावमात्र उद्वड़नावतया भावश्दप्रति- 

पाद्यद्यैत्यथः नुद्धद्धमातः खायौ च भावः प्व्यभिघौयते ति वचनात् । तख 

रपस साम्यवलात् सादृश्य वशात् श्रायात्तः उपस्थितः द्वारः भद्रमिति सेषः । 

ननु तधि करणस्यात रखत्वमायातं शद्गारस्तस्याद्नसित्यनेन तस्याद्कित्िकधनादि- 

त्यायल्याद् एवमित्ति। भनया रीत्या दत्य भविग्ान्तिघासतथा विगामख 
श्मनाग्रयतया भगवदिषयि्याः रतेरैव विश्मामधामतादिति भावः। कस्णस्य 

सद्धिनोऽपौति ओषः भद्गतैव भप्राघान्यभमेव। यौगपद्यसद्मावात् समकालसमा- 

वधात्, भपिरवाध्याइर्तव्यः। नन्विति। समूहः विभावादिखुमटिरित्यधः 

प्रालम्यनम् श्रायः यस्य तदात्मकः यः पूणघनानन्दः स एव स्वस्प्रं यख तया- 

भूत्ख । तादटेतरेण ता्टेन समूदालम्बनात्मकपूखघनानन्दखद्पेण दतरफ 

प्रपरेण रसेन । निवैदेति। निवेशः खिति; प्रादुर्भाव; उद्भवः तचा यौगपद्यं 

. समकालिकत्वं तेषां विररेण श्रभावेन यतीष्टौ नैकव तिष्ठतः, नीद्भवतः नापि 

समकालिकौ सर इति भावः। परस्परस भन्यौन्यख उपमदंकलतवानुपपत्त; 

व्याघातकलत्ासम्भवादिव्यथः। भङ्गाङ्गिावः गुणप्रधानमावः|. खातन्तयष 

खाघौनतया द्रव्यथः।. प्रधानेतरेषु श्र्रषु इ्यवः। पूरुरसखमावमाताच्च पू. 

रमत्रमावात् विलकचतणतया विभिन्नतया सच्चारिरसनासा व्यपदेयः कौ्तनं 

भाव्यानां पूर्वपर्डितानाम् , पूर्वाचाव्या दि. तादृथसद्गं रसं सद्दारिपं व्यभि- 
वारिभावमिच्ध; कथयन्तौति मावः। । 



सप्तमः परिष्छेदः। ४५३ 

"प्रक वाध्योऽय संसर्मी ययन स्याद्रसान्तरे । 

नाखाखते समग्रं यत्ततः खुगरसः स्मतः ति" + (स) 

ननु शश्राद्यः करुणवीमत्तरीद्रवोरभयानकेः'' इत्यक्षनवैन 

धिनोर्गरश्गरयोः कथमेकत्र । 

कपोले जानक्याः करिकन्भटन्तदयुतिसुषि 
स्मरस्मेरस्फारोडडमरपलकं वक्तकमलम् ! 

| मुहुः प्रश्यन् रन् रजनिचरसेनाकलकलम् 

जटाजरग्रलं द्रदयति रघूणां परिहृ” ॥ (इ) 
इत्यादौ ममावेथः। श्रतोच्यते। इद खलु रसानां विरोधि. 

ताया श्रविसेधितायाश्च तरिधा व्यवस्ा। कयोधिदालम्व- 

नैक्येन कयोयिदाययैक्येन कयोधितरैरन्त्खेण दति। तव 

वीरश्रद्रारयोरालस्बनेव्येन विरोघः। तथा हास्यरौद्रवोभततः 

(ख) भ्रद्सिति। पद्मी रख: यदि रसान्तरे भ्रन्यसिन् रसेश्रद्रम् च्प्र- 

धाने, भ्राध्यः विस्हणारणादिना वाधिताऽपि विरोधपरिडारात् छयममा्वेश्यः 

धवा सर्गो स्वातन्ाष संटः स्यात् ततस्तधा यत् यस्मात् समर्य सम्यक् यधा 

तथा मास्वादयते न श्र॑खाद् गौयते ततः चः खण्रसः स्यतः कथितः । 

, (ई) कपोलं पति। रषृष्णं परदः प्रभुः रासः करिकलभ इनम्ति- 

भ्ावकस्ययः दन्तः तख दति काति छख्ाति परतोति तोत भतिन्वन्क्ं 

श्ये; लागष्वाः सौतायाः कपा गण्डे, स्दष्ठद सप्सौ। गरडावच्छदे शृन्टयधः 

परप कामोद्रकय सरः विकन् म्फरीडडमरः ्रचट्भटः पुखकः लोमा 

यत्र ताद दफ्रश्मर्णं दद्नपड्नं पण्चन् मनसेति भेषःभ्तधा रलनिचराणां 

सामाना णाः सेनाम्तासां कलकलं सिंनादमित्यवः सुद्र; ष्ठन् भाकन्यन् 
लेटजूटयन्दि द्रदृयति ददौकसीति युदादरसिति भावः) ` शिखरिष्णौहत्तम्। 

सत दरः यद्रवरश विरोधिगे दिती तथाङ्ि कौरव रजनोकरसना 
` प्वालम्बनदिभावः! तदोयकटकडम्वनः उपनम् । टटालुटदन्यनम् अनु. 

भादः! प्रदा तु न्ाग्को चाष्म्दनं तस्याः क्पे पलष्ाडवेतम् उदपन- 
परभावः तनुखकमश्वाप्साकममनुभादेन रोडव्यम्। | 



४५४ सादिव्यदशम्। 

सम्भीगस्य। -वीरकरुणरौदरादिभिर्विप्रलशस्य। श्रालम्बने- 
क्येन अ्रायवेक्येन च वीरभयानकयोः) नैरन्तथ्यविभावर. 

क्याभ्यां शान्तगङ्गारयोः। विघाप्यविरोधो वौरस्याद्तरीदरा- 
भ्याम् । ङ्गारस्या्ग तेन । भयानकस्य बौभत्सनेति। तेनाव 
-वौ रश्रद्ारयोसित्रालम्बनत्वान्र विरोधः। एवश्च वीरस्य 

नायकनिष्टल्ेन भयानकस्य प्रतिनायकजिष्ठलेन निबन्धे 

भिन्नाच्रयत्ेन विरोधः! यश्च नागानन्दे प्रश्माश्रयस्यापि 

जोमरूतवाहनस्य मलयवत्यनुरागो दर्शिंतः। सत्र “ग्रहो 
गौतमो बादिव्रमिति" ब्रह्ुतस्यान्तरानिषेशनावरैरन्तर्व्य- 
भावान्न शान्तख्ङ्गारयोविंरोधः। एवमन्यदपि विन्नेयम्।` 
“पाण्डुच्ामं वदनम्” इत्यादौ च पाण्डुतादौनामङ्कभावः 
करणविप्ररस्येऽपौति न विसेघः (न्न) । 

अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नेव दोषता ॥ 
६०२॥ [का 

सवषां दुःखव्त्वप्र्नोनान् । यथा। 

“एष दुशपवनं नो मौत्यादि जल्पयति कखन? ¦ (ख) 

„ (च) समाधत्त द्टति। विधा विविधा व्यव्खा ख्ितिः नियम द्रति 

यावत् जैरन्तथ्यंय अन्यवधानेन शान्श्रद्ारयोर्विरोघ श्त्यनेनान्वयः! भ्रव 

छउटाष्ररये वौरश्डवरयोः भिच्रालस्वनत्वात् वौरख् भालस्वनं रजनोचरसेना, 

शरद्रार्स्य शराखम्ननं जानकौलयंवम् भालस्वनमेदादिति भाभः। प्रशमाय 

ान्तरसाग्रवम्य। श्रदृभ्रुतस्य रसय सन्तरानिवेथात् मध्यसत्रिवेश्रात् नैरन्तय्धा- 

भावात् भव्यवघानेनास्ितैरिव्यधः। विस्रस्य विभावादिपरिग्रहखाप्यदोषर्ं 

देश्यति पाण्डु षति) पाणखुतादौनां कर्ग्रखछाङ्गानामिति भावः, एतेन 

पसाधारणाङृन्य परियह एव दोषः नतु साघारबाद्सेति भावः। 

(क) अनुकारे चेति। भनुकारे भरकर्ये परोकवाक्यकथने श्ूव्ययेः । 

(ख) उदाहरति एषदष्ति। टुथयवनः इन्द्रः, 



श्र्टमः परिच्छदः ४५५ 

प्रत्र दु्पवनगब्टोऽप्रयुक्तः। 

अन्येषामपि टोषाणामिल्ौ चिलयान्मनीषिभिः । 
अदोषता च गुता ज्ञेया चानुभयात्मता ॥ 

६०२ ॥ [ग] 

श्रतुभयाव्ता भ्रदोषगुणात्मता 1 | 

इति साहिव्यदर्पये दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिष्छेदः। 

अथ अष्टमः परिच्छेदः + 

गुणानाह । 

रसस्याङ्कित्वमाप्रख धर्माः शौर्यादयो यथा ॥६०४॥ 
गुणाः यधा खल्ेङ्धित्वमा्नस्यातन उत्वर्षहेतुलात् भौ््या- 

दथो गुणशब्दवाच्याः तथा काव्येऽद्भित्वमाप्तस्य रसस्य धमाः 

खरूपविशेषाः साधूर्ययादयोऽपि । खसस्पकपदसन्दभस्य 

(ग) भन्देपाभिति! प्टयम् भौरिन्दात् दतः समीमिनिविददभिः 

पन्यधामपि दापाराम् सटोपता गुदा तथा शतुमयात्ता भदाोपतं गुद्त्वष् 

परः| 

शति {द, ए, उपाधिपारिष्टा गो्नोदानन्दश्थिासागर्मद्यखयिक 

बिरनिता विसष्ाम्दा खाद्धत्यदपदद्य एपमपएरिष्छदन्यास्ला 
समाा। 



४५६ सादित्यदपंणम् ।. 

काव्यव्यपदेशस्यौपायिकानुगुखभाज - व्यर्थः । यथा चैषां 
` रसमाद्रस्य घर्मत्वं तथा दशितम् (क) । 

एवं माघुच्यमोजोऽय प्रसाद् इति ते विधा ॥ 

६०५॥ 
` ते गुणाः । तते । 

वित्तद्रवौभावमयो वादो माधुय्यसुच्यते ॥६०६॥ 
यत् तु केनचिदुक्तं “माधव्यै दुतिकारणम् इति तत्र। 

दवौभावस्य ्राखादखरूपाद्हादाभिन्नत्वेन तत्कएयल्वाभावात् । 

द्रवौभावश्च सखाभाविकानाविष्टलात्ककाटिन्यमन्युक्रोधादि- 
छतरौप्तल्विसयदासादयुपदितविचेपपरित्यागेन रत्यायाका- 
रानुविद्ानन्दोदोषैन सद्द यचित्ताद्रप्रायत्वम् ( ख ) । तच्च । 

(क) रसेति । श्रद्धितं सुष्यभावं भ्ौयादयः भरादिपरैन दयादाविखा- 
दौनां यद्टपम् । स्वख्पविशेषाः खस्य रसख रुपं विशेषयन्ति उत्कष॑यन्तौति 

तथोक्ताः खसमपकेति खम् श्रात्मानं गुण्मिव्यधः समप॑यति प्रल्ाययतौति तथो- 

क्ख पटखन्दभस्य वाक्यय काव्यव्यपदरेश्य काव्यनास्रा भभिडितस्य इव्यधः 

मौ पथिकं युक्तिुक्तं सप्तचितभिव्यधेः भरावगुण्यम् श्रानुकूल्यं भन्ते कवन्तीति 

तथोक्ताः अतएव तेषां गुणवाचत्वमिति भावः 

(ख) माधय्यमाह चित्तति। चित्तस्य मनसः द्रवौभावसयः द्रवमावस््ररप् 

दवः द्वादः भानन्दविशेषः माधृय्यम् । परमतं दूषयति यच्िति भ्राल्नाद्- 

स्वख्पः यः श्राह्वादः तष्मात् मभित्रतवेन भरमेदन तख माधुय्यसख काययत्वाभावात्। 

द्रवौभावमाद्द्रवौभाव इति । खाभाविकं सद्र यत् भनाविदटाककम् ` श्रमनी- 

योगितारपं काठिन्य' दुर्वोधलं तथा मन्युः शोकः त्रोघः कीपः श्रादिपदन मोहा 

दौनां परियः तैः छृतं लनितं यत् दौप्तत्व' मनसो ज्वलितल' विष्मय; चकितता 

षः पवोषपूवं हास्यम् श्रादिपदेन अवक्नादीनां ग्रो तैः उर्पाडितः खत्पाटितः 

यः विपः अावरणफम् ्राखादप्तिरोषघ दव्य; तख परित्यागेन वनेन रत्या 

दौनाम् ्रादिपदैन इखादिपरिग्रहः श्राकारेप परिणत्या परिपोषेेव्ययः भ्रु 

विद्धस्र संवलित श्रानन्दसख उदवोेन श्राविभविण खुडदयानां सामाजिकानां 
खित श्रादरप्रायल' प्राये -आराद्रीरावः गसिततसिति यावत् । । 



द्रमः परिच्छदः) + 9 । 

सम्भोगे करगे विप्रलमरे शान्तेऽधिकं क्रमात् ॥ 
। ६०७ ॥ । 

सम्भोगादिशष्दा ठपलचणानि। तेन सम्मोगाभासादिषु 
श्रप्येतस्य खितिक्घेया ! | 

यथा| 

मूर्धि वर्गान्तावरन युक्ताष्टठडटान् विना । 

रणौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गताः ॥ 
्रहत्तिरल्यहत्तिवा मघुरा रचना तथा &ण्८ [ग] ` 

| यथा। 

^श्रनङ्गमद्नलभुवस्तदपाद्गस्य भङ्गयः 

जनयन्ति मुय नामन्तःसन्तापसन्ततिम्” ॥ (घ) 

यथावा मनम) 

“लता ङ्कष््न' गु््न्मदवदलिपुच्छं चपलयन् 

समालिङ्न्नङक द्ुततरमनङ्" प्रबलयन् । 

(ग) सूरभीति। मून भिरस्ि वर्गाष्णं कवर्गांदीनाम् भअरन्वंवष्धेन चरम. 
वेन युक्ताः वफ: टटड्टान् विना टडष्डानां सूरन अन्ववष्योयैऽपि न माध 
य्यानिव्यक्तिरिति भावः। लघू द्न्तरर्यागराष््यिन खत्सप्रयवोषग्यौं इत्यधेः 
स्के तम्य साधुय्यस व्यक व्यक्ते कारषतां गताः तथा भठत्तिः समाष- 
गचित अन्परतिः भस्पसतमामसा सपुरा मनोरौ रचना तष्यह्ौ कारश्तां 

गता द्ति दरषः। 

(घ) ्टाष्रति यति! ऽमदरम्य कामस्य मद्रलष्ठुदः मद्रटनिदतनानि 
` तखाः राम्दया; चपात्रमङ्नयः नेठानरीोटिस्यानि सुषु: पुमः पुन्; यूनां ठर्वा- 

साम् धनतः भनःकरठे स्दितामिति देषः यन्तापसन्दति सुनापातिद्रयं लनयसिः 
छष्िदप्न्दिः 

१ (> 



भ्त -खादित्यदयंणम् ॥ 

मसन्मन्दं मन्दं दलितमसर्विन्दं तरलयन् 

-रजोहन्दं विन्दन् किरति मकवारन्दं दिशि दिशि ॥ (ड 

प्रोजशित्तख विस्तार दपं दौप्रलसुच्यते ! [ च ] 
वीरवीभत्सरैदरेषु कमेणधिक्यसख्य तु ॥ ६०९ ॥ 

त्रस्य श्रोजसः। श्चापि वौरादिशब्दा उपलचणाच्ि 
[क् 

तेन वौराभासादावप्यस्यावखितिः। 
` „ > ~ = वग स्यादयटतीयाभ्यां युक्ती वी तदन्तिमौ । 

उपर्यधो दयोर्वाः सरंफष्टठडटः सद ॥ 

प्रकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गताः । 

तथा समासवहला घटनोद्तलयशालिनो ॥ 

६१०॥ [ छ 

(ङ) तिति । सरत् पवनः गुज्जन्तः स्वनन्तः सदवन्तः मत्ताः घलिपुञ्चाः 

भलरसमूष्ाः यखिन् तां खताङ्न्न' लतावैदितविहारस्यानं चपलयन् 

कम्पयन् श्रद्धः शरीरं समालिद्न् सखथन् द्रुततरम् भतिशौत्रम् श्रनङ्गं कासं 

भवलयन् वर्दयन् दलितं विकसितम् चरबिन्टे पद्रः सन्द मन्दं तरखयन् कम्पयन् .. 

रजीदन्द' परागण़न्नः विन्दन् लभमानः सन् दिधि दिधि स॒करन्दं पुष्परसं किरति 

विपति । वसखन्दवायुवणनमिदम् । शखरिणी्रत्तम् 1 

(च) च्रोन इति। चित्तस्य मनसः विस्ताररूपं विस्फारखरूपं दोप्तवः 

विकासविग्रेष इत्यध: । 

(ङ) वरगखेति।! वर्गैखः श्रायदरतीयाभ्यां वर्याभ्यां युक्तौ तदन्तिमौ दितौय- 

चवतुर्घाविवयथः ततान युक्तो दितीयः, ठतौयेन युक्तश्रतुधे इति वोध्यम् 1 

उपरि शिरसि, श्रषः पदतले वा दयोः उपथ्यघोभागयीरिव्ययः सरेफः रेफयुक्तः 

वपः क्रमेण वथा-श्रकंः। श्रग्रस्। भाद्र द््यादि! भौद्धयश्पविनी 
ष्वरायप्रतिप्रादनोव्ययः घटना रचना! ॥ । 
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यथा ““चच्चटृसुनेत्यादि 

वित्तं व्याप्रोति वः चिप्र शुष्केन्बनसिवानलः 1. 

स प्रसादः समस्तेषु रसेष् रचनासु च॥ 

६११ ॥ [ज | 
च्यामोति श्राविष्करयोति। 

यथा 

शब्दास्तदूव्यञ्चका चरथवोधकाः शुतिमावतः ॥ 

६१ ॥ [भ | 
-यथा। 

“सु चो मुखेन सक्तदेव कतन्नर णस्त्वं 

सुक्राकलाप! लुठसि स्तनयोः प्रियाय: 1 

खारः स्मरस्य शतशो विनिक्तत्तसर्मा 

सप्रेःपि तां कथमहं न विलोकयासि" (ज) ¶ 

एषां शब्दगुणव्दद्च गुणत्योच्यते वुधैः ६१२ {ट| 
॥ 

( छं ) विन्तमिति1 पनसः घड्मिः प्रष्ठ नीरम् शन्धनतिव काठसिव यः 

शपित व्याप्रोति पाविष्ठरोति खष्ठाधबोैन विमलयतौचयेः सः-मखदः। 

(क) श््दाप्ति। य॒तिावेतः गरगरमादेदेवेव्पयैः । 
(ल) दारि यथेति । सूषोति। रे सकाफलाप ! सौकिकष्मर ! 

-तव' सदोप्तदेन तिष्कापरेेति भावः सुठत् एकवारमेव नतु पुनः एनरिवि 

भवः कतप्रदः दिद्रित च्व्य्दः सुदप्रदेश्रादर्मिति मादः प्िवायाः सनयोः सुरस 

न्वुष्टनें कयोप, पएुष्रम्य सासष्य दारः श्ररैः प्रतष्टः विनिङतं दिप्रयश्. 

निहतं हदि ममं यस तष्ामूतोऽपि `सरेऽपि तां शं न दिचोकदामि- 
सश्द्रावि | यएनतिषटस इत्तम् । 

(र) एएास्िति। पपं सापप्यतिःप्रखषटायां अन्दयृष्ठ रुष्टया. 



४९० साहित्यदर्पणम् 1 

श्ररौरस्य शौ्यीदिगुणयोग इवेति ओेषः। , 
क धिरीदा ॥९, 

श्रेषः समाधिरोदाय्य प्रसाद इति ये पुनः| 

गुणािरन्तनेरुकता ओ्रोजस्यन्तभंवन्ति ते ॥ 

१४॥ [ ठ | 

श्रोजसि भक्या च्नरोजःपदवाये शब्दा्थधमविश्रेषे तच 

स्ेषो वह्नासपि पदानामे कपदवद्गासनाता (ड) यथा) 

"“उन््रज्व्नलकुच्छरेन्द्ररसास्फालानुवन्धोदतः 

सर्वाः पर्वतकन्दरोदरभुवः कुर्वन् प्रतिध्वानिनोः। - 

उचैरुखरति ध्वनिः खुतिपथोन्मायो यथाऽयं तथा 

प्रायःप्रेङृद सख्य णङ्घवला वैक्ेयसु च्छति” ॥ 

अयं वन्धवेकच्यात्मकत्वादोज एव (८2) समाधिरष- 
, 

परम्परया वुधैः उच्यते कष्यते, गुणदत्तियाव खाश्रयोपस्ापकत्वङ्पेति 

नोदुन्यम्। 

(ठ) रखास्परतं प्राचौनोक्तानां शब्दगुष्छानां समाघानमाहइ-द्यष पति) 

द्योषादयः चत्वारो यै गुणाः विरेन्तनैः प्राचौनैरक्ताः ते भोनखि परम्परया 

भोगःपदप्रतिपादये अन्द गुणविशेषे भन्तर्भवन्ति अन्तभूताः भवन्ति । 
(ड) द्यं घमाद्ध तत्रेति। तते तेषु मध्ये इन्ययेः एकषदवत् माखनं सुर 

यम् भधात्मा ख्पं यस तादृशः शब्द्धर्मविशेषः श्षः। 

(टद) उदाष्टरति यथेति) उन्मरज्दिति) उन्मव्वतां ` जलादुत्ति्ठतं 

नखकुक्षरेन्द्राणां जलौ यगजेन्द्राणां रभसेन वेगेन यः श्रखाखः शख्डासखफालनं तम्य 

अनुबन्धेन सातव्येन उद्धतः उद्गतः युतिपथोन्माधौ कणव्रिवरविदारौ उचैः महान् 
श्रध ध्वनिः सर्गाः पर्षतानां कन्दरोदरदवः गुदाभ्यन्तरस्यानानि प्रतिष्वानिनौः 

प्रतिष्वमिवतौः कुर्वन् यथा उश्चरति उत्तिष्ठति, तथा प्रायैष वाहल्येन ग्रेड्नि- 
यखद्निः भरष्ट; शद्ध; धवला द्यं वेला नलं, वेला स्वात्तौरनीरयीरित्यमरः। 
कः (८ किति 1 ग्ादरलविक्रौडितं एत्तम्। भयं गुष द्य्धः बन्धस्य 

1 उष्वरङूपलात् - 
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योहावसोदक्रमर्पः। चऋसेह उत्वार्षः। श्रव्तेहोऽपकषं- 

सतयोः त्रमो वैरस्यानावदहो विन्ाषः। ववा “चच्द्ुजे- 
त्यादि” । श्रव पादत्रये क्रमेण वन्वेस्य सादृता। चतुर्थ 

वाटे तु च्रपकर्णः। तस्यापि च तीत्रप्रयलोचायतया गोज- 

खिता (ण) उदारतः विकटल्वलचतण। विक्ररलच्च 
प्रद्धानां दत्यत्प्मय्तम् (त) यथा) ६ 

“सखचरणदिनिविदटन्पुरैनेततकीनाम्१ 

- मणितिरणितमासोत् तत्र चितं कलच” ॥ 

रत्र च तन्यतानुषापटेण रसानुसन्धानसन्तरेरैव शब्द 

प्रौटोक्किमातेणौजः (य) । प्रषाद श्रोजोसिखितकेधिल्यात्मा 

<ष्द ) यथा५ | 

“यो यः भस्तं विभत्ति खभुजगुरुमटः पार्डवौनां उस्तूनं 
म्यो यः एच्चालगोते शिशुरधिकवया -गर्भशव्यां गदो वा। 

ही 

(-) ससाशसाह उखराषिरिति) तदापि चतुद्धपादस्यापि दव्वष्ः 

न्तीजेष द्रुतेन प्रयतेन उदातया कोरत्तनौीदतया । षरोलख्िता ध्रोनोयुएवन्लम् 1 

(त) पौदाय्यमाइ उदादरतेति। विकटः ददये.खष्पं यद्ास्तदा- 

नमृसा। शव्यत्प्ायलं प्रायेण नक्तनभ्नीलटलनिव। 

(च) उद्ारति यथेति। सवचरपेति। नर्सकौनां खषरपद्रिनिवदिः 

-मृपुरेः सतर -गृ्दश्ालायां चितं विचिव' रलं नधरं ऋष्पिति रथितं रयनम् 
ध्यासमेत्। प्रठेति। तन्यतातुचारेय तेषां प्राीनानां सतमाचिनेन्वयः। 

हमरे विना। ग्ब्दानां प्रीदोलिनादेर दिकटोङ्िदडेन &न्यदः। 

(द) परदादसाद् प्रसद् स्ति! शभोजोनिदितं अवित्यं शन्धनन्र्ीसावः 

भावरा स्वरुपं यख तादशतरेयिल्छयुक्तयननगाद्वमिदर्ः। 

(ध) उदाद्ररति वधेत! यर्ति। पितरिदट्रौरे घन्ण्येन पाडाटद- 
मुषैम ४व्दुरम् निस्त । दरदद्ध अथवा उर्िरियस् । पाख्डदौनां चमूनयं 

रेमानां मध्ये यः पः उदणयौः निष्टदाद्टोः रुरः महाम् सदः गवः दद वषट्रप, 

खन् सस्ये विभति पास्यति, पादोन दपदङ्तं वः चः मिणः ऋमाददश्ःः) 



६२ सादित्यदरपणम् ।' 

यो यस्तत्कर्मसात्तौ चरति मवि रणे यश्च यच्च प्रतीपः 
क्रोधान्स्तस्य तस्य खयसिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्*॥(घ) 

माघुव्धव्यञ्चकत्व' यदसमासस्य दर्शितम् । 
पृथक्पदत्व' माधुर्य तेनैवाङ्ञीक्ततं पुनः ॥ ' 

क ` ६१५॥ [न] 
यथा। 'व्वासान् सुष्ठति इत्यादि ` 

अर्धव्यततौः प्रसादाख्व गुखेनेव परिग्रहः 

अधव्यक्तिः पदानां हि कटिलवधंससपरेणम् ॥ 

६१६॥ [प 

अधिकवयाः, प्रौद् इव्यर्थः वा गर्मथव्यां गतः नभस्य, यः यः तख कर्मणः मत्ता- 

तनिघनस्य ष्व्य्ः सारौ साच्वात् द्रटा दष्टापिन निपेद्धावा भनुमन्ता इवि 

भावः, तथा सयि रथो चरति रव्यापारे भुतिष्ठतौति यावत्, यथ यद प्रतौषः 

प्रतिकूल इत्यथ; भविष्यतीति ओषः मया खु योतृखते इति यावत्, हं क्रोधेन 

पिढनिघनननितेनेति भावः पनः कत्तव्याकत्तन्यविवेकगन्यः सन् स्वयं साचात् 

लगतामन्तकस्यापि नाशकख यसस्यापौत्ययः तख तख अन्तकः नाशकः तंतं 

नाश्रयिषयासोव्य्थः। खग्धराहत्तम्। भत्र बन्धस्य गादृतं भेयिल्यच्ास्तीति 

द्रटव्यन् 1 

(न) प्राचौनीक्तं साधुष्यं शव्दगुपं समाघत्तं माधुव्यंति। श्रसमारुख 

चरन्तिरत्पहत्तिवैति वचनोक्तख समासाभावस्य यत् माधरयवव्यञ्चकं माधुचगुणा- 

विष्कारकलवं दर्भितं मयेति अपः तेनेव एवकूपदलं माध्वं प्राचौनोक्ष्मिति गेषः 

अङ्ीकतं स्वौल्तम्। एतेना परम्परया लोके माधुयं एवान्तर्भाव ` इति 

बोधष्यम्। । 

(प) प्राचौनोक्तामधव्यक्तिं समाधत्ते !श्रवव्यक्रेरिति) प्रखादाद्यगुखेनैव 

पथयव्यक्तोः विरन्तनोक्तश्चद्दगुखविगरेषख परिग्रहः गरडणंदहि यतः पटानां करिति 

शदसमर्पणम् भ्र्यावदोधः एवेति भ्रष्याहाय्यम् भवव्यक्तिः! -एतेनाख प्रादे 

शद भनर्पादो योद्धव्यः । ४ - “ ५ 
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स्प्टसुदादरणम् ! 

ग्राम्यदुःग्रबताद्यागात् कान्तिश्च सुकुमारता ॥ 

| । ६१७ ॥ 
अङ्ोकतेति सम्बन्धः । कान्तिरैच्चल्यम्। तच्च. डालि. 

कादिपदन्यासवैपरौव्येनालौकिकशोभाशाल्तित्वस् । सुकुमा 

रता श्रपार्प्यम् (फ) च्रनयोसदाद्र्णे स्मष्ट । 

क्रविदोषस्त॒ समता मार्गाभेदखरूपियौ ) 
अन्यधोक्तगुगेष्वसख्ा अन्तःपातो यथायथम् ॥ 

६१८ ॥ [ ब | 
मखरेन विकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तस्य सन्दर्भस्य तेनैव ` 

परिनिष्ठानं (म) मार्गामेदः, स च कचिद् दोषः! तथाहि 

श्र्युटाङ्गममूटपाणिजठराभोगच्च बिश्वदपुः 
पारोन्दरः शिश्रुरेष पाणिपुटके सम्प्रातु किं तावता) 

(फ) चिरन्तनीक्तां कान्तिः सुकुमारताष समाधत्त ग्राम्यति। याम्वभ्य 

दोषविगषख टुःखषतायाश् स्यागात् परिहारात् कान्िनाम शब्दगुपः सुकुमारता 

नाम शष्दगुय चद्भाकरत दति ओषः तव पाम्यदोषपरि्वागेन कान्तिः) दुःय- 

दतापरल्यागैन सुकुमारता ति वोध्यम् । कान्तिसाष कान्तिरिति। इाखिकेति) 

इाणिकः निक्षटलाति्शिषः इाङौति प्रयिदधः खादिपदटेन तघाविषषार्डाला- 

द्दिप्स्यिहः तेषां यः पटन्यामः अन्द्प्रयोगः तस्य वेपरौव्वेन साध्रपदप्रयोगेरेव्ययेः 

भलोकिको विचष्ट या भोभा तवा ग्रालते मोभते ति तथात्वम् । सुकुमार. 

तामा सुक्तमार्तसि। चपार्प्य युतिकटुभन्दानाम् चण्योगेर ददष्टमुभगत- 

सिष्य; । 

(द) प्रारोमोक्तां मदां समाधत्ते छदिदिति । सार्गस्द सैतेः भटः 
सअमिद्रता एव प्रष्पं तदिदते भखा शति तदािधा सुसता समभादेन पटरचमा 

ष्त्पदः केचिद् प्रदरे दोपः स्यत् । चन्पदा श्द्पविे एन्यः उरगुदेषु कदितेशु 

येप पादिषु प्या: समवायाः दपायपं यथाषम्मदम् भनत.पाव; भगस; 1 



६४ सादहिव्यदपंसम् ! 

उव्यददुदैरगन्धसिखुरथतपरोदामदानाणंव- 
खोतःशोषखणरोषणात् पुनरित; कल्यारितिरल्यायते ४ . 

प्रच उदतेऽघे' वाचये सुङ्मारवन्धत्यागो गुण एव । अनेवं- 

विधखलते माधव्यपदावेवान्तःपतः (म )। यथा लताकुखं 

गुन्नदिव्यादि” , | | 
॥ चै $ ९ । 

ओजः प्रसादो माधुष्य सीक्रुसाष्यसुटारता। 
तद्भावस्य दोषत्वात् खीक्लता अथ॑गा गुणाः ॥ 

| ६१८ ॥ [य| 

प्रोजः साभिग्रायत्वरूपम् । प्रसादोऽथवैमच्यम् । साधु- 

सुक्तिवैचिघ्रयम्। समङुमःय्सपारुष्यम् । उदारता ्रग्राम्य- 

(भ) मषएेति 1 मदेन कौमसैन विकटेन स्वरेण वा मार्गेण प्रणाल्यां 

-खपक्रान्तसख भारग्धसख । तेनेव पूर्वप्रणाल्या एवेवय्धः परिनिष्ठां समापनम् । 

(म) सा्गासेदख दीषवसुदाष्टरति ष्यूदेति। भव्यट़ानि विशेषेण 

धपरिपु्टानि पद्गानि यख तादृशं तथा अष्टः भसञ्ञात्तः पाणेः करतल 

घठरस्य उदरस च भ्राभोगः विष्तारः यख तथाभूतं वपुः. णरौरं षियत् दधानः 

एषः पारीन्द्रः शिः सिंदपावकः पाणिपुटके पुटकाकार संयुक्तं पाणिदये 

धत्य: सम्ातु सम्यक परिमायंप्राप्रीतु तावता, तेन किम्? न कापि तख 

सा्ात्म्रडानिरिति भावः, उद्यताम् द्वं गच्छतां वदमानानामिव्यध; दुहराणां 

दुरासदटानां गन्स्निराण्णं गन्धगलानां गनविशेषाणां शतस्य प्रोदासः उत्कटः 

यः दानावः मदललरायिः तख सोतसः प्रवादय शोषं रोषणं क्रोघः वख 

दथाविधात् ष्तः भखात् िंदशिथोः कल्पाप्रिः प्रलयानलः भत्पायते भल 

दरद भाचरति। थादूलविक्रौडितं इत्तम्1 अचर दितौयाद्धं उद्धते उलट 

चाच्ये वक्तव्ये । एवंविधस्यानेषु मार्गामेदी दीष एवैति वोडव्यम् । । 

(य) खास्प्रतं प्राचीनीक्तानासधगुणानां समाघाननाहइ श्रीज इति । अरीन 

गरषतयः पच्च रगा: गुणाः तदमावय् तेषामोनःप्रश्तीनाम् भभावख घरसट्- 

भावस्ये्यः दीपलात् दोषतेन परिव्यागादिचयथः खौक्लताः । 

(र) भल सव्यादि। साभिपरायलद्पम् सभिप्रायप्रकाग्कलनिवर्वः 



श्रमः परिच्छेदः ४६५. . 

॥) क #9ध 

त्वम् (र) पाश्च पद्ठानामरप्यथगुखाना वयाक्रममपुष्टाया- 

धिकपदानवीक्ततामङ्न्लरूपाद्योलग्राम्यतानां निराकरणेनेवा- 

द्ोकारः। सख्ष्टान्युदादरणानि। 

अर्थव्यक्तिः खमावोक्यलङ्ारेण तथा पुनः! 

रसध्वनिगुणौभूतव्यङ्ाभ्यां कान्तिनामकः ॥ 

६२० ॥ 
श्रद्तोकछठत दूति सम्बन्धः! श्र्थव्यतिर्वस्तुखभावस्पुटत्वम् । , 

कान्तिर्दीपतिरसत्वम् ( ल )। स्पष्टे उदादरखे। 

शेषो विचिवतामाव्र सदोषः समतापस्म् ॥ 
| ६२१॥ | व| 

छेषः क्रमकौटिल्यातुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपचघटनात्मा । 

ततर क्रमः क्रियासन्ततिः। विदग्धचेष्टितं कौटिल्यम्। रप्र 

सिद्वणनाविरदहोऽनुल्व णत्वम् । उपपादकयुक्तिविन्यास उप- 

भएटायेलटोपराह्िखसेव। भर्थानां वेमख्धं विश्दौमावः प्रखादः भषिक्पद- 
त्वदषरा्ित्येद 1 उक्तेदविता विभिन्रसुपतवं माधय्यम् भनवीक्तततदौषराहिन्य- 

पैष। अपासप्यः नुसिकटुत' सौकुमाय्यम् भमङ्लष्पाद्यीखलत्वदोपराडित्यमेव । । 

साम्या पतरणनाप्रयोज्यतस्पा उदारता याभ्यतादोपराद्धि्यमैवेति फलि- 

लाच) 

(ख) प्राचोनोक्तामचगतासयग्यक्ति कान्तिद्च खमाधर्तं व्यक्तिरिति! 

स्वभावोक्रिर्नाम र्खर्ारः तेन भेग्यक्तिः तथा प्सष्वमिः रसख्पेद ध्वनिना 

गाषौमृतिन स्ण्ड्योन अ कान्तिनामकः स्दगुषः स्वौकत पति ओषः सटेग्यक्ति- : 
मार चद्दव्य्िरिति। वलनां पदा्दानां सवमादख सप् टत सम्यमादिष्करद- 

सिष्यः। कामिमाह कात्िरिति। दोपररतवं रखुखोच्दलव्भिन्ययः1 

(श) प्राचोगोकाषगसं द्वण सुमताद्ध उमाधन द्वेष द्ति। भिविद्रता- 
मातं इदं देवितानिन्ददेः दं षः । उमता पर् केदषम् सदोषः दोवराइन्पम् । 



#: 

४६६ सादित्यदपणम् ।. 

पत्तिः! एषां योगः सन्मोलनं ख एव रूपं यस्या घटनायास्त. 
दूषः सरेषो वैचित्यमात्रम् । अनन्यसाघारणरसोपकारित्वाति- 

-आअयविरहादिति भावः (श) यथा। 

“दृष कासनसंख्िते प्रियतमे" इत्यादि 1 
श्रत्र दशेनादयः क्रियाः। उभयसमर्थनरूपं कौटिल्यम् । 

लोकसंब्यवह्ाररूपमनुल्व एत्वम् । ^एकास्नसंखिते, पञ्चा- 
दुपेत्य, नयने निलोल्य, ईषदत्रितकन्धर इति चोपपादकानि 

एषां योगः । अनेन च वायोपपत्तिग्रहणव्धग्रतया रसा- 

खाटो व्यवदहितप्राय इत्यस्यागुणता समता च। प्रक्रान्त 

प्रकतिप्रत्ययविपरव्यासेनाथेस्य विसंवादिताविरदः। स च 

प्रक्रमभङ्रूपदोषविरह एव (ष) । स्यष्टसुदादरणम् । 

ग गुणलं समाधेश्च ` ॥६२२॥ 
समाधिखायोन्यन्यच्छछायायोनिरूपदिविधाधटष्टिरूपंः । 

तक्तयेनिरर्थो यथा । | 

(भ) वैचितमावः नतु गुणशव्देनाभिधौयते दति भावः! भनन्ेति) 

धो हि भरसाघारण्येन रमसुपकरोति स एव गुणशब्ट्वाच्य ति भावः। 

(ष) उदाद्रति चधेति। यत्र दर्धनादयः भादिपरेन उपगमनादीनां 

ग्रहस् । उभयोः कान्योः समथनं रञ्जनं तदेव सपं चख तादृशम् । लीकेति । 

"द्लोकानां संन्यवष्टारः तादृगून्यवद्ारंः एव रूपं यख ताभूतम् । उपपादकानि 

समोटायसम्पादकानि। योमः नेलनम्। वाचेति। वाव्यख भभिघेवायख 

उपपतिः युक्तिः तस्याः यद्रे वोषे व्यग्रतया भासक्ततया खासानिकानामिति 

प्रेयः । न्यवद्ितप्राचः प्रायेण व्यदड्ितिः .विच्छित्र दव्यथः। प्रकान्तेति। प्रका-. 

न्तयोः धार्यो; प्रजतिप्र्ययवोः विपव्यासेन वैपरौवयेन भयख या विसंवादिता 

` विभित्रवा तदिर्टः यादृशेन प्रज्ञतिप्रत्वयोभेन खउपक्रान्त वादटशेनैव खमापन- 

ए्डिति भावः) 

(ख ) समाधिमवेगुणं समाधत्त नेवि। समाधिरथटदिविशरेषः . दिवि, 



श्रमः परिच्छेदः । ४६७ 

“सयो सुण्डितामत्तह्णचिवकप्रस्यददिनारद्गकम् \ ( इ ) 

च्रन्यच्छायायोनिर्यवा। । | । 
°निजनयनप्रतिविस्ैरम्बुनि वदथः प्रतारिता कापि। 
नौलोत्पजतेऽपि विदशति करमप॑यितु' क्चसलावो? ॥. 

श्रत नौलोत्यलनयनयोरप्रिद्ं सादृश्यं विच्छित्तिवि्ेषेष 

निवदम्। श्रस्य चश्रसाधारणगशोभानाघायकत्वान्न गुरतं 

किन्तु काच्यश्चरौरमात्रनिवत्तंकत्वम् (त्त) । कचि चन्द्रसित्येक- . 
स्मिन् पदार्थे वक्तव्ये “श्रतेनंयन समुखः ज्योतिः" इति वाक. 
रचनम्। क्वचित् ^निदाचभौतलदिमकालोष्णसुकुमारशरौः- 
रावयवा योषित्” दति वाक्याच वक्तव्ये “वरवरिनौ" इति 
पदाभिधानम् । कचित्. ^एकस्य वाक्यार्थस्य किचिदिशेषनिबै- 
भाटनेकेवक्वैरथिधानसिव्येवंरूपः व्याखः । - चिद् “बड 
वाक्यप्रतिपाद्स्यैकवाक्येनासिधानमिव्येवंरूपः समास” 

सयोनिः लर ष्तः केनापि कविमा भनिवदपूर्व पवः। भन्यव्ठायायोनिः 
कविसमय्प्रसिद्ध षव्यधः। । 

` (इ) सयोनिसुदाषरतिं खदयाष्ति। उदयः तत्पं सुखितं खौरकमसा 

छतनिर्लोसकसित्यधः यत् सत्तस्य सयपानेनेति भावः द्र जातिविद्रेषख ,. 

चिदकं तख प्रस्य प्रक्पंप स्पदहकं नारद्रकं फठविगेषः। भत हष्डितदश- 

दिवक्षेन उपमान फैनापि निषद्ेति भयोनिलम्। 
{त्त ) सन्यच्छ्मयायोनिप्तदाष्रति निजेति। कापि कुषुमलावौ माधिनौ- 

ते; निन्ननयनयोः प्रतिषिचैः भम्ुनि दषः पुनः पुनः प्रतारिता तौ 
मरोत्परैऽपि रम् भर्पयितुः वयनायमिति शेषः। दिख्य्ति संरेते द्न्र्वः। 

श्ाेराहतम् ! पिर्छित्तिदित्ेपेख दैषिव्विदेषेर निषदं रितम्) श्य 

सभाः समाधारदप्तोमानादायकतवात् रखष्य चनन्य्ानान्दग्रोभाय) सनिदाद्ङक- 

द्दादिन्यः। कान््ग्योरेति ॐेवण्वं क्ाग्यश्वरीरय्य पोपदल{मिव््येः। 

{क ) म्याखसमाससोप्पि, प्रादौनोद्ठं गुष्त्ः उसाधते किदिति) 

म्या; एक्पट्नषा एक्दाद्देन बाय किष्ित् देद्भिष्यमतिपघये शटमिः पदै. 

प 

0 



8६८ सादित्यदर्पणम्। 

द्त्येवमादीना सन्ये सक्तानां न गुणत्वसुचितम् श्रपि तु वैचित्रय- 

मातावरत्म् ( क )। | 

तेन नार्धगुणः पृथक् ॥ ६२३ ॥ ` 

कनोक्तप्रकारेण । अर्धगुणा श्रोनःप्रतयः प्रीकताः । ` 

सूति साहित्यदर्पणे गुएविवेचनो नाम अर्टमः परिष्छंदः। 

नवमः परिच्छेदः । 
री 1 

प्रधोद् शक्रमप्राप्तमप्यलङ्ारनिरूपणं वडवक्रव्यलेनोष्द्धय 

रौतिमाद (क), 

पदसङ्टना रौतिरङ्संस्याविश्रेषवत् । 
उपकवौं रसादौनाम् ॥६२४॥ [ख|] 

वाक्विवां कथनम् । तवर चन््रसिलयादि प्रथमध्चदाष्ररणं दितौयन्तु रुग्वम्। 

खमासः दषटसिः पदैः वाक्चैव प्रतिप्रायख भयेख एकपटेन वा वाक्येन कथनम् । 

तवौदारपं निदाघेति योध्यम् । भनन्यैः प्राचौनेरित्ययेः न गुप्तम् भनन्य- 

खाधार्यन रख भोभानाधायक्तादिति सावः। 

इतिवि, ए, उपाधिधारि्ा यौनीवानन्दविश्ास्रागरभट्राचा्येय विरचिता 

{विमलाख्या साद्धितयदरपण्ख श्ररटमपर्क्छेदन्याख्या समाप्ता । 

(कं) थेति! उल्लहय सुचौकटान्वायेनेति भावः) 

(ख) पदेति। पदानां सुदटना सम्यक् योजना वयाद्यानविनिवैष्यन- 
निन्वयः रौतिः। साश्रङ्गानां संस्था संखानं वथाययं विन्यासः तदत् + र्सा-' 
दोनान् पादिपदेन मावरखामासादीनां ग्रस् । उपकर्वीं पोपिका । 



| नवमः परिच्छेदः ४६८९. 

रमादनामर्धात् शब्दायग्सैरस्य काव्यस्वाकलभूतानाम्। 

सा पुनः खाद्तुर्विधा | 

वेदर्भी चाध गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा 
|  ॥६२५॥[ग| 

सा रोतिः। तत्र। 

माधुर्य्यःव्वञ्चकेर्व्यीरचना ललितात्मिका । 
अहत्तिरल्यघ्रतति्वा वैदभीं रीतिरिष्यते ॥ ` 

६२६ ॥ [ घ | 
यथा! “श्रनङ्मद्लमुवः" त्यादि) रद्ररस्त्वाह 

“श्रसमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिरगुरेय वैदर्भी । 
व्ंदितीयवदला खस्पप्राणा्तरा च सुविषेया” ५ (डः) 

श्रत दशथगुणास्तन्पतोक्ताः सेषारवः। 

ओओोजःप्रकाशकेर्वरयर्वन्ध आडम्बरः पुनः । 
समासबदला गौडी 1 ६२७ ॥ [च्] 

` (ग) तसा मेद्रामादह रेति। श्टम्। 

(च) देटभींमाह मध्ेति। माधय्येन्यशरैः पूषक्तिः बर्ठेः सलितास्मिा 
सनोदङरिषौ सटसिः समासरह्ितिदा अत्समाषा रदना दिदभरेश्रचडिता 

षति वैद्य रीतिः ष्ष्दते कष्यते शृत्दद्ः। 

(ङः) भरभरमसेकेति) स्मता सषासरदिता वा एरखमखा बश 

समता दत्दथेः दशभिः पुदङ्गिः द्रषादिभिः गदः युक्ता दग॑हितीयैरेः गवा 

या शण्ठः प्वेण्पः पादः शारदका; येषां तष्ाभूतानि अश्रादि उ 
तादश रजन वदुर्भोगिखा दिस्या। 

(च) गीरोमाद्भोजप्ति। रोण्ःप्शाष्ररे; दन्दरारपरतिपारकरिनदमः 
यरः चारन्बरः टत्कटः न्धिः रदलारिरेदः गौसे। 

श्रुत 



$° सादित्यदपणम् \ 

यथा ^चच्द्धज इत्यादि” । पुरुषोत्तमस््वाह । “वहुतरं 

समासयुक्ता सुमहाप्राणात्तरा- च गौडोया। -रोतिरतुप्रास- 

मदिमपरतन्तास्तोभवाक्या च (छ ) 

वरं: शेषे: पुनदंयोः । 

समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ 

` ६२८॥ [ज] 
दयोरैदर्मीमौदयोः। यथा। 

मधुरया. सशुबोधितमाघवौमध्ुसखदिसमेधितमेधया । 
खघुक्तराङ्नया मुदसन्मदधष्वनिष्छता निश्तात्तरसुल्नगे” ॥ (श्छ 

भोजस्बाह । 

“समस्तपच्चषपदामोजःकान्तिसिमन्विताम्। 

मधुरां सुकुमाराच्च पाच्चालों कवयो विदुः ॥ (ज) 

(ङ) वष्टतरेति। वहतेः स्मारः समसपदैरिलयैः युक्ता; मुमडान् 

भादः उचारपकालः यैषां तादृशानि पचरापि यसां तथीक्ला, `अरनुप्रासख 

मद्टिखः परतन्वा पराधीना भुप्रासयहला इत्यथः अरस्तोभम् उद्तं वाक" पद- 

समुदायः यस्यां तथाविधा रौतिः गौदीया। 

~ (न) पाच्वालीमाह वर्देरिति। दयोः उक्तयोः दयोः वैदभींगौखोः शेषैः 

अवधिः वर्यो; उपलचये टतौया समस्तानि पच्रपाणि पदानि वत तादश नयः 

रचना पा्ाचिका मता। 

(श) उदाद्रति यथेति। भधूरया सनोहारिखा सुना - वसन्तेन 

चसेधिता संवदिता मेघा यखास्तयाभूतया छन्म््ष्ठनिभता . मघ॒कराद्नया 

भमर्य्या भुः एनः पनः निथतानि मन्दोचरितानि भरचरापि यख्िन् तत् तषा 

.ठषो. उच्चगे च्चः गौतम् । 

प ) खमस्तेति। कवयः विदांखः समघ्ठानि प्रचषाणि पदानि यखां 

१्तचाभूताने,, भोनसा-कान्या च गुरेन समनिितां, सरां मनोदारिदौ, सुकुमारं 

रोवां रचशर^्साचालौ विदः । 

/ 
| 

~~ 

९ 



नवमः परिच्छदः ` शै ,. 

लाटी तु रोतिर्वेदमी 
पीञ्चाल्योरन्तरा श्ितीं ॥ ६२< ॥ [ ट ! 

यर्था1 ६ 

नश्रयमुदेयति सुद्धाभन्लनः पद्मिनोना- 
मुदयगिरिवननोवालमन्दारपुष्यम् । 

विरदविषुरको कदन्दवन्धुविभिन्देन् 
कुपितकपिकपोलक्रोडतास्रस्तमांसि ॥ (र) 

कथिदाद। 

"सदुपटसमाससुभमा युक्तैव चोतिभूयिष्ठा 1 
खचितविशेषणपूरितवस्तुन्यासा भवेललाटौ? \ (ड) 

न्य त्वारः । | 

“गौड डम्बरवन्धा स्यात् वैदभीं ललितक्रमा । 

ः 

(ष्ट) लारौमाहलाटीति। वैदभीपाखाल्योः अन्तरास्विता मध्यवक्तिनो 
खभवपर्माकरानतव्यधः सौतिः लाटी । । । = 

(ठ) खउदाद्रति यदेति! भयमिति। पर्िनौर्नां सुद्राभक्ननः विका- 

ध्र द्र्ययः, उदयगिरेः खदयाशलस्य या वनाल्यः वनब्रेषएयः तासु छितं दां 

नवे मन्दारपुष्प, विरहेण विधुरः यत् 'कोकार्नां शप्नवारायां दण्द सिनं तस् 

सः गरथयोदये तेषां एनमेशनादिति भावः! कुपितस्य कपेर्वानिस्स्य यः कपोलः 
तस्य कोटः एष्द्रः मध्यभाग शृत्यचः तदत् तासः रक्वपं श्त्ययैः अयंभूय 

एति भप: तमांसि पन्कारान् सिन्दन् अपारयन् उदेति ट्वं गष्छ्ति। 
साज्िनोहत्तम् ! 

(ङ) ष्रिति। भ्वदूनि पदानि यष साद्देन समासेन सुभगा मनोता, 
परिः दःम च सतिभूदिहा गानिषला शव्दः, उचितेन सामिप्रायेरे्य 

विरिपरम पूर्तिः पोपितः रस्तुनः प्रतिपादय प्तिषच्स्य न्ासः निवेष्टः सष 

सेनो स्वया लटो भदेत्} 



४७२ साहित्यदर्पणम् । 

पा्चालौ भिञखभाकेन लटो तु दुभि; पै ४ 

` कचित्तु वक्तायौचिव्या- 
दन्यथा रचनादयः ॥ ६२० ॥ [ट| 

वक्तादत्यादिशब्दाहाच्यप्रबन्पौ। रचनाटीत्वादिशब्दाद् 

हत्तिवर्णौ । तत्र वक्कतोचित्यादयथा। “मन्यायस्तारेवाग्भः? 
त्यादि! श्रत वायस्य क्रोधायव्यच्नकतवेऽपि भौमसेन- 

वक्षृत्वेनोदता रचनादयः! वाच्यौचित्यादखथोदाद्ते ! “सूदैः 
ग्याघुयमान इत्यादौ 1 प्रबस्ौचित्याद्यथा नाटकादौ। 
रौद्रेऽपि श्रभिनयप्रतिक्षूलत्वैन न टौघंसमासादयः\ एव- 
माख्यायिकायां शहगरेऽपि न मरूणवणष्दयः। कथायां 

रौद्रेऽपि नाल्यन्तसुद्ताः। एवमन्यदपि न्नेयम्। 

. इति सादित्यदर्पणे रौतिविवेको नाम नवमः परिच्छदः । 
अधावसरप्राप्तानलङ्कारानाडह। 

(ट) ककिदिति। वक्रादौनाम् भौदिव्वात् भ्या विभिद्रदप रचना- 

टयः भवन्तीति शेषः। 

श्तिवि, रए, उपाधिधारिणा यौनौवानन्दविद्याखागरभट्नचाययंण विरवत 

विमलाप्टा साद्धिवदपणसय नवसपरिच्छदव्याख्या समप्ता; 



दशमः परिच्छेदः । 
[00 9. - 2, 

णृब्दाध वोरश्िरा ये धर्माः शोभातिभायिनः। 

रसादौनुपकुर्व न्तोऽलडरास्तेऽङ्गटादिवत् ॥६२१॥ 

यथा श्रङ्दादयः 'रौरशोभातिश्चायिनः -शरौरिणसुप- 

कुवन्ति तथानुप्रासोपमादयः  शष्दएथेपोभातिभ्ायिनो रसा- 
देरुपकारका ये ते$लष्कारा भ्रखिरा इति नेषां गुणवदावश्यकौ 

खिति. । णब्दाथयोः प्रथमं (क) शब्दस्य बुदिविषयत्वात् 

गबव्दलङ्ारेषु वक्तव्येषु शब्दा्धालङ्ारस्वापि पुनर्क्रवटा-. 

भासस्य चिरन्तनैः शबष्दालद्लरमध्ये लचितत्वात् प्रघसं 
तमेवा । । 

भापाततो यदथ॑सख पौनसुक्यावभासनम् । 
पुनरुक्तवदाभासः स भिच्राकारश्ब्दगः ॥ 

६३२.॥ । ख | 

छदादर्यन् ॥ । 

“सुजद्रकुणडली व्यक्तथगिश्खवांणभौतयुः। ` 
जगन्त्यपि खदापायादव्याद्चेतोहरः. शिवः” # 

घत भजङ्गकुप्डव्यादिशब्द्ानाम् भ्रापातमात्रेय सपा चथ- 

(भ) प्रथममिति! ` पदोष्टराडइन्यायेमेति भाषः। 

(ड) भादातत प्ति! भापासतः रदषमाततः भदस वाद्यस्य यत् 

सोरस्तदाइभासन पुनदश्दत् स्करस ए सिष्ाारणन्दयः एपगाडारशब्दयानौ 

पएनरूलदट्(माषो भाम धडदधरः ! | 



४७४ साहित्यदपैणम् 

तया पौनरुक्तयप्रतिभासनम् । पय्यवसाने तु सुजङ्गरूपं कुण्डलं 

विदयते यस्येल्याद्न्यार्थ॑तवम् । पायादव्यादित्वत क्रियागतोऽय 

मलङ्कारः। पायादित्यस्योपायादित्यच प्वसानात् भुजङ्ग- 

कुण्डलो तिशब्दयोः प्रथमस्यैव परिहत्तिसदत्वम् \ हरः शिव 

इति हितौयख्यैव। िश्पश्नांश इति इयोरपि । “भाति 
खदा न त्यागः» इति न इयोरपौतिः शब्दपरिहत्तिसदत्ासद- 

त्वाभ्याम् अस्योभयालङ्ारत्वम्, ( ग.):। 

अनुप्रासः शब्दसाम्यं 

वेषस्येऽपि खरस्य यत् ॥ र्द ॥ [ घ |] 

(म) उदाहरति सनङ्गेतिः। सुजद्गः ख कण्डलंः विते खसः तवोक्तः;. 
व्यक्तः उञ्चलः य: थौ कपूर तद्त् श्रमाः श्र्वः य्य तायः, चेतोषरः. 

मनोहरः शिवः. सदा. पपायत् नगन्ति- च्रव्यात्. र्तु,।. पर््रत्िस्त्वं भब्ट् 

परिवर्तनेऽपि. प्रलता्केघनद्मलम्ः। भातौतिः कश्य ` कियदन्योऽयम्-॥ 

द्मीकस्तु भ्ररिवधटेह्रोरः सख, स्थपूततुरगप्मद।तः.। भमति.ख्दा न व्याग. 

स्यिरतायामवनितलतिलकः॥ स्ति भन्तैष्मं वं, दद्ातोति' तथोक्ा ईह 

चेटा यख ताद्ं श्ररौरं यस्यः तधाभूतः, सार्रयिभिः खद्ायभूतैः सूततुरमः 

पादातैः सखारथ्यश्रपदातिभिः सह वत्तमानः. भअवनितलतिलक्ः एधिकीललाट~ ` 

भूषपभूत श्यः भ्रनत्या श्रप्रणतभावेन स्थिर्तायां टदृतरख्ित्या भगः पर्वतः 

ष्व रत प्रतीयमानोतूरैचा खदा भाति विराजते.। भ्रव देदयसस्योः 

सारथिसूतयोःः दानत्णगयोकः पक्राधत्कत्ः पाततः पौनस्क्यमव। भ्त 

टेष्श्ररौप्योः खारथिपूतयोय. दितीयस्यैव परिष्त्िखदतलः दानव्यागयोदयोस्पिः 

न दूति बोध्यम्| भययेतिः। न्ट पुनसक्तवदाभाखयः उभयालद्ारत्वः 

चब्टार्थालद््ारत्मिन्यधः यत्र णच्दपरिवर्चनेऽपिः तदखंङ्ास्सद्चावः तचा्थलद्यारः. 

यत्र तत्तच्छव्दानां सद्वाव एवाजद्ारः तच गन्दलडगारः यच्.तु कियदंये भन्द् 

परिदत्तिसष्दं किण्दंये न तथा तचचोभयाचद्ःार दति. तदन्वयव्यतिरेकेबाखड्धार- 

म्यव्स्ित्िरिवि योध्यम् । 

५घ.) भुपराखमाट् भदुपराष एति। खर्ट वैषम्य .वैचणयः भित्रर्ऽपीः ` 



दशमः परिच्छदः । ९७ 

स्वरमातेऽपि सादश्यं. वैचित्रयाभावान्र मरितम्! रसा- 

यनुगतलरेन प्रकर्षेण न्याखोऽनुप्रावः1 

कको व्यञ्चनसङ्स्य 

सक्त् सास्यमनेंकधा ॥ दर ॥ | डः | 

हिकम्डेकानुप्रासः। . श्रनेकश्रति खरूपतः क्रमतय। रसः 

सर दत्याटिक्रमसदेन सादरश्यं नास्यालद्कारस्य विषयः (च)। 

उदादरसं मम तातपाटानम्। . 

“श्रादाय वकुल गन्धानन्ोक्ुवन् पटे पदे श्रमरान्। 

श्रयतेति भन्दमन्दं कावैसैवारिपावनः पवनः ॥ (ङ) 

श्रत गन्धानन्धोति संयुक्तयोः कावैरोवारोत्यसंयुक्योः 

पावनः पवन दति वदनां व्यच्नानां सकदाहत्तिः। ईको 

विदग्धः । तद्मयोञ्यत्वादेष षेकानुप्रासः1 

अनेकसयेकधा सास्यमसक्तदाप्यनेकधा । 
एकस्य सकछ्लदप्येष हच्यनुप्रास उच्यते ॥६२५॥ [ज] 

व्यचः षत् अब्दानां साम्य राटण्यं खसभावेनाहत्तिरिति यावत्. खः भरदुपासः। 

षश्च पसव्रिधः रेकादिसेदत्। 

(ङः) त्र ठेक्माहदेकष्ति। व्यद्नानां इट््वर्णानां ‹उहसः बम्षय 

अगव स्वदपतः मतय सत् एकवारं साम्य साटण्येनावप्तनं रेः 1 

(च) गाशूशखट्ष्ति। - अख श्डुारस्य ेकादुप्रासुय एवषयैःन् 

विषधः न् सानम् । 

(४) भादारेति। भअवं पवनः दक्ष्ठानां गन्धान् मादाय पटे षद 
ममरान् अन्दीकुर्दन् वकुशगन्धन उकादयद्िवधः खवा; नदाः दारिकः 
तत्सङनेति भादः पादनः परदितेतासदधागः सन् मन्दमन्दम् एति. गन्छ्दि 

बदतोश्वदः। ४ 

(८४) ्ष्यदुाख्माष़ अनेबृरेति | भरेदटा एवनिद्ररः व्यश्ननद | 



४७६ सादिव्यदर्पणम्।- 

एकधा खस्पत एव न तु क्रंमतोऽपि.। -श्रनैकधा- खर् 

पतः क्रमत । सकदपौत्यपिशब्दादंसक्तदपि 1. उदाहरणम् । 

“उन्म लन्मधुगन्धलुव्धमधुपव्याधतचताङ्कर ` 
क्रीडत्कोकिलकाकलौ कलकलेस्ौणंकारणञ्चराः 

` नीं यन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधघ्ानच्तण- 

पराप्षप्राणचमासमागमरसोज्ञासैरमो वाखराः” ॥ (भ) 

भत्र रसोल्लसेरमो इतिं रसयोरेकवैव साम्यम्। नतु 
तैनैव क्रमेणापि। दिती पादे तं कंलयोरचक्तत् ! तेनेव 
पेण च प्रथमे एकस्य तकारस्य सरत् धकारस्य च श्रसर्कत्। 

रसविषयव्यापारवती वणेर्चना `ठस्िस्तदसुगतत्वेन प्रक्ष 

न्यसनाद् ठच्यनुप्रासः (ज) 1 ˆ ` प 

उचार्ग्यलाद् य॒देकव स्थाने तालुरदादिके ।. 
\ 

एधा खर्पत एव न तु फ्रमतोऽपीलयधेः.वा किंवा भखंछन् पनः पुनः अनेकधा 

स्वरूपतः क्रमतश्च श्त्यैः तचा एकस्य व्यन्ननखय सल् अपिशब्दात् मसर | 

खाम्ब' खमभावेनावर्तनम् एष इत्यवुप्राघः उच्यते कथ्यते 1 

(म) उन्मोखदिति। . बंखन्तयणनमिदम्। उग्रौखन्सु छद्रच्छत्पु सधु 

गन्पेषुलुखाः ये मपाः समरः तैः व्याधूतेषु -विेवेषाकष्पितेषु ` चूताद्रेषुं . 

क्रतां विद्रतां कोकिलानां काकलौनां सूखङ्लध्वमौनां कलकः कोलाइतैः 

घछद्रीर्षः खंजनितः कर्यव्वरः वेषु तथाविषाः भमौ .वासराः- वाखनाः दिवसा 

एधः प्रथिकेः ध्याने प्रियाया शति भावः यत् भवषामं सनोनिवेश्रः तञ्च चशे 

भ्राम भतुभूतेन प्रायससायाः प्रियतमायाः समागसरसैन सद्ममुडेन इवर्थः 

खलसन्ति सन्तुष्यन्तौति ` तधोक्तैः स्विः कथं कथनमपि भ॑तिल् पेव्ययथे; नयन्ते 

्वतिवाद्यन्तं । याद् चविक्रौदितं ठच्तम् । 

(न) रसेति रखविषवः चः व्यापारः, व्यञ्चनध्वननादिकं तदतौ ठदुट्भाब्- 
पित्र्यः 1 ध 

(ट) युतवव॒माखमाईइ उद्राधवादिति। ` एकत्र खानि -वेर्णनास्ररद- 



दशमः परिच्छदः। थ 

सादृश्यं व्यञ्चमस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ 
+ ६२६ ॥ [ ट | 
उदादरणम्। 

` ्टशा दग्धं मनति जोवयन्ति भेव याः। 

विरूपात्स्य जयिनोम्ताः स्तुमो वामलोचनाः” ॥ (ट) 

रत्र "जोवयन्तीति" ^या शति" ^जयिनोरिति भ्रव 

जकारयकारयोरेकत्र खाने तालौ उश्वायत्वात् सादृश्यम् । 

एवं दन्त्यकण्डय्रानामयप्युदाडायम् । एष च सद्भदयानास- 
तौव युतिसुखावदत्वाच्छ,त्यनुप्रासः। 

व्यञ्चनं चेद् यथावसं सहाद्येन खरेण तु 1 

आवर्तेऽन््ययोज्यत्वादन्तयानुप्रास एव तत् ॥ 

६२७ ॥ [ ड | 
^्यधावखम्” इति यथासम्भवमनुखारविसगसखरसंयुक्ता- 

चषरविशिष्टम् । एष च प्रायेण पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः । 

पादान्तगो यथा मम। | । 
“केश; काशस्तवकविकासः कायः प्रकटितकरभविलासः। 

साने तालुष्दादिके ताुदन्तप््तौ खउद्दाय्यवात् न्वञ्चनगस् यत् सखट््रः म 

"ुष्यवुप्रा्ः उष्यते । । 

(ठ) दश्येति। वाः टगा इरनेठेरेवयधः दण्यः समोहतं मनिजं शाम, 
टभेद गेतेदेद लोग्यम्ति मेतदिचेपेर कामादिष्करदादिति भादः) रिषुपाच्य्यः 

रिपसगदगस्य त्िलोबनष्द स्व्यदः जिनो; ठाः वामलोचना; वामादो; न्तुमः। 

(ड) अन्दाुप्रसमाह ग्यद्रनसिति! चेत् यदि यदाद्यं यासा 

अदम्धया द्टितं न्यश्ननम् शादेग स्र मष पास्यते तद् तदा भन्दयोन्यवात् 

सन्त् पदन पदेष्य दा चदसाने दोल्यदात् प्रयोल्यदान् एष अन्दादुप्राषः) 



डद खाहित्यदपणम्। 

चचुरग्धवराटककल्यं त्यजति न वेतः कासमनल्यम्* ॥ (ढे) 

पटारन्तगी यथा । 

"मन्द इंसन्तः पुलकं वद॑न्त” इत्यदि । 

शब्दार्थयोः प्रौनरुक्त मेदे तात्पर्यम चतः । 
लाटानुप्रास इदलुक्तीः ॥ ६१८ ॥ [ शं | 

उदाहरणम् । 

“सरराजौ वनयने 1 नथने विं निमीलिते ?। 

पण्य निर्जितकन्दपै कन्दर्पवशगं प्रियम्” ॥ 
अत्र विभक्त्यर्थस्य अरपौनसत्येऽपि सुख्यतरस्य प्रातिपदि- 

कांशयोत्यधर्मिंरूपस्य अभिन्रार्धत्वाल्लाटानुप्रासल्वभेव । “नयने 

तस्यैव नयने च” श्रते दितौयनयनशन्दो. भाग्यवत्तादिगुण- 
[कृण के विशिष्टलरूपतात्पथमातेण भिन्नार्थः (त) 1 यथा वा। 

(ठ) केश इति। केशः कास्य काशकुसुमस्य सवक्वत् विकासः 
प्रकाशः यस्य तथामूतः धवल द्यधेः, कायः दैः प्रकटितः प्रकाथितः करभ- 

स्व करिभश्रावकस्यैव विलासः यैन तथाविषः कुनौभावमापनत्र दरति भावः, चकुः 

दग्ध यत् वराटकं तस्मात् ईषटूनं तत् सहशभिव्ययः, तथापि चैत; अनलं 

कामं विषयाभिलाषं न व्यजति। अव विकास इति प्रथमपादान्तस्ितः राख 

षति पदांश: दितौयपादान्तं .अावर्सितः। तथा ढतौयपादानखितः भल्य. 

सिति पदाः चतुयपादान्तं पुनः पटितः। 

(ख) लाटानुप्रासमाईइ अब्दाधयोरिति। वावव्येमावतः न तु भ्र्थत 

ति भावः सदे मति ण्ब्दधयोः पौनसत्य लाटानुप्रास इति छक्तः। 

(त) खेरेति। स्मेरं विकसितं यत् रनौवं तदत् नयमे यखाः तत्- 

सम्बद्धौ नयने किं कथं निमीलिते ? निर्जितः कन्दपों यैन तादभथम् अतिसुन्दर 

सिव्यधः प्रियं कान्तः कन्दपवशगं कामपरतन्तः पश्य भवलोकय। .अव विभ- 

न्य्स््र एकव सम्वोधनदूपय्य अन्यत्र कर्मरूपख सुख्यतरस्य विभक्तापेदया प्रधानख 

प्रकरतिप्र्यययोः प्र्तेरेव प्राधान्यम् भाग्रयलादिति भावः प्रातिपदिकेन. 



दशमः परिष्छेदः। , ४७९ 

'्यस्य न सवि दयिता दवदहनस्तुहिनरौधितिस्तस्य । 

यस्य च सविधे दयिता दवददहनस्तुहिनदौ धितिस्तस्य” ४ (ध) 

अद अरनेकपदानां पौनस्क्यम् । एष च प्रायेण लाटजन्- 

प्रियल्ाल्लाटानुप्रासः। 

अनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ ६३९ ॥ [ द् | 
स्प्टम् । | 

स्यथ पुधगर्थावाः खरव्यञ्चनसंहतेः | 

क्रमेण तेनेवाहत्तियमकं विनिगद्यते ॥६४०॥ [घ] 
श्रच योरपि पदयोः कचित् सार्धंकत्व क्रचित्रिरथकतः 

कषिटेकस्य सार्थकत्वमपरस्य निर्थंकत्वमत उकं सत्य्धं 
1 
[क न् 

इति । ` तेनैव क्रमेणेति दमो मोद शत्यादेचिंविक्रविषयत्व' 
सूचितम्। एतच्च पदपादादैश्लोकाहत्तित्वेन पादायाहन्ते 

खाने कवितया प्रभ्रूततमभेदम्। दिष्धाचसमुराड्धियते (न) । 

अन्द् परेन योत्यय प्रतिपायस्य ध्निरुपख नैवस्पार्यय भिन्रवात् एका्थलात्। 

त विपरकर्धिद्रलात् ताव्द्यभिन्रवं बोध्यम्! ` । 
(च) यसेति। यस्य खविधे खुसोौपे दयिता प्रिखा न विद्ते धति शेषः, 

भमत तु{दइनदोवित्तिः शनः दवदश्नः दादाप्िः। यश्च सविषं दयिता विर्दे 

षति शेषः, तख दषदद्नः तुदिनदौपितिः। त प्रथमाद्े द्वदषनख तुड्नि- 

दौपितेश् दादकवं हितोयाद्धं तयोः शौतष्टद्दसिति तावृपय्यमेदो द्रटन्यः 1 

(द) भनुप्राखप्ति। ततः पूर्वोक्तया रौव्या अनुप्राखः पठा पद्वदिषः। 

(घ) पमकमार सतीति भं उति दियसाने एचगर्यायाः निद्रार्थायाः 

सग्प्यष्रनाना सषतेः पर्स तेनेद पू्वकनेव क्रसेद चाटः भादत्तनं पुनः 

कघनमिश्यपेः यभ [इनिमद्यते कप्दते । । 

{म्} दिदिकरिपय्लं विभिद्रदिपयलवं दमो मोद शति गाषालहइारख 

सिद्व द्च्दः। एसूततसमेदं रष्मेदभिव्य्दः। दिखा इिद्टक्टा- 

{सखः ¦ 



8० ` साहित्यदर्पणम् । 

“नव पल्लाशपलाशवनं युर 

स्फुटपरागपरागतपड्जम्। 

खदुलतान्तलतान्तमलोकयत् 

समुरभिं सुरभिं सुमनोभरे, ॥ (प) 

त पदाहत्तिः पलाशरपलाशति। सुरभिं सुरभिमिल्यव 

च इयोः घाथंकत्वम्। लतान्तलतान्तेत्यच प्रथमस्य निरर्थक- 
त्वम् । परागपरागेत्यतर दितौयस्य । एवमन्वव्राप्युदाद्ासम्। 

"यमकादौ भवेदैक्य' उलोवंवोलंरेस्तथा" । 

इत्युक्कनयात् “भुजलतां जड ताम वलाजनः” इत्यत न 

-यमकल् दानिः। । 

अन्यस्यान्याय कं .वाक्चमन्यथा योजयेद् यदि । 
अन्यः शेषेण काक्रा वा सा वक्रोक्तिस्ततो दिषा 

॥ ६४१ ॥ [ फ | 
दिति श्चेषवक्रोक्तिः काक्कुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाडरणम् । 

“के युयं स्यल एव सम्मति वयं प्ररो विशेषाखयः ` 
किं त्रूते विद्धगः ख वा फणिपतियतास्ति सुपो. दरिः" 

(प) गवेति। सः छ्य: पुरः भगरतः नवानि पलाश्रानि पताणि-यत 

ताभ पलाशवनं किंगककाननं यतर ताथ, सटः प्रभूतैः पराः रलोभिः, 

परासः कौमुमं रन श्त्यमरः। परारतानि व्याप्तानि पड्लानि यस्मिन् तधा- 

भूते, दधा खदु: कोसलः तानः कुमुमभरेप क्रान्त व्यधेः लतान्तः उतासमृहः 

यत्र वारभर, सुमनसां पएष्पाणणं भरैः सुरभिं सुगन्ः सुरभिं वसन्तम् भलीक्यत् 

ददं । दुतदिखभ्वितं ठत्तम्। 
(ष) अन्यसयेति) न्यस्य ननद श्रन्या्धकं वाक्यः द्वपेश्च वा काला 

ष्वनिविद्धारविथेचे अन्यधा भन्या्लेनेव्यर्धः यदि योजयेत् सदय्येत् खा 

बक्रोक्िः। सा दिघा--ंषनिबन्धना, काकुनिबन्धना षेति। 

(ग) डेष्ति। यूयम्? इति प्र्रः, स्ति ववं खदेएव नठ.. 
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वामा चुचमदहो विडम्बरसिकः कौदक् स्मरो वतते 
येनाम्पाच्रु विवेकशृन्यमनसः युखेद योपिद्श्नमः” 1 (व) 

-श्रत्र विषपदस्य विः. प्तौ ओेषो नाग इति श्रघइय- 
यागात् सभङ्ग्रषः। रन्यत्र तु अमङ्कः। 

“कार्ते कोकिनलवाचाक्ते सदकारसनोदहरे। 

सतागसः परित्यागात् तस्याद्ेतो न दूयते १ ॥ (भ) 

रत्र कयाचित् सख्या निषेधार्थे नियुक्तो नञ्, अन्वा ` 

काक्षा दूयत एवैति विध्यर्थे घटितः। 

शब्दरेकाविपरैरेव भाषासु विविधाखपि । 

वाक्यं यच मवेत् सोऽयं भाषासम इतौप्यते ॥ 

६४२ ॥ [स] 

छ नखे प्रति मावः उत्तरमिटं, प्रग्र: विशेषमाग्रयतौति तघीोक्तः प्र्रार्घकः सिंथन्द् 

धति भावः प्रनयत्तरमिदम्। किद्रृते कथयति भवान् दरति शेषः विद्गः पत्ती, 

वासः प्रसिद्धः फणिनां नागानां पतिः घ्नन्तः यव इरिनारायणः सुपः निद्रा 

सोव्व्घः, वलमाने क्षप्ययः। तद्ाय्रयः प्रद्र षति सावः, विभेषशव्दौ पचिनाग- 

पतिवाचकीौ रति वोध्यम्! दितौचव्य उत्तरसिदम् । युयं बाना: प्रति- 
कषनादिन इव्यर्दः एकावदया प्रयुक्तं मदाक्यः, विपसतार्घतया ग्राद्धिप इवः । 

प्रदमम्योप्रिरियम् । चष प्राये विड्ख प्रतारणखायां रखिकः पट्रिव्य्टः, 

सदृक् धरः कामः रतते तदेति गषः, यैन कामदिद्न्नेन विवेकशन्यमनसः 

मिर्विदेकस्य तद पएमु एम्देषु एर पलाम् योपिद्ममः नारीसान्तिः दासाशन्दख्य 

नारौदाचहसादिनि भावः, {उतीयच्व परयक्षिर्यम् । ाट्लविक्रोडितं र्तम् । 
स्त द् पमपरेन एकेम्य न्पारकताक्यम्य घन्वार्दतना खहटनानत् वक्रोक्तिः 

(म) का प्ति। दोरनद्दाने सटोङ्ष्टरव्पुदं पत्यः खष्कारेष 
मत तारिष्कासेन एति भावः सनोष्रं के दन्ते हत्रागमः हतापराधद् 

कन्दस्य कसि पो, पररन्टायात् निराकूगषयत् तष्टा: नाय्य; उतः रिषन् 

कस्ते; सप्त दरद षटट्एः। 
< <~ = 

{स} भ्दति 1 विद्रु सपिभादःमु एकव्िरेद एरूष्ठेरेप अन्द 

3. 



धटर् ` सादित्यदर्पणम्। 

यथा मम। 

“मच्तुलमणिमच्नौरे कलगम्भौरे विदारसरसौतीरे । 
विरसासि केलिकीरे किमालि ! धौरे च गन्धसारसमोर८य) 

एष शोकः संस्तप्राक्ततसौरसेनौ प्राचयावन्तीनागराप- 

भ्वरयेषु एकविष एव । 

^खरसं कदण कन्व” (१) । 

इत्यादौ तु सरसमित्यत्र संस्छतप्राछतयोः. साम्येऽपि वाकय- 

गतत्वाभावे वैचित््राभावान्नायमलङ्कारः। 

खिट पदैरनेकार्थाभिधाने शष इष्यते । 

वणं प्रययलिङ्गानां प्रक्षलयोः पदयोरपि । 

स षाहदिभक्तिवचनभाषाणमष्टधाचसः॥ 

६४३ ॥ [र] 

(१) सरसं श्वेः काव्यसिति संखछतटौका । ` 

;यतेव्यव्ययं ' यतेवयव्ययं यदिव्यधः वाक्यं भवेत् सः भ्रयं माषासमः शति श्ब्दालङ्गारः 

द्यते बधैरिति शेषः। 

(य) मक्चुसेति। ई भालि! सुखि! भ्रालौ सखौ वयया चेत्मरः। 

कलेन सधुरास्फ़टेन खनेन गम्नौरे, सल्ल: सनोष्टरः यः सणिमन्नौरः रवनूपरः, 

मन्नोते नूपरोऽखियामिव्यमरः । तसन्, विहारसरखा; क्रौडावाप्याः `तौ 

ॐखिकौरे क्रीड़ा णके, घौरे सन्दमन्दसच्ारिपीव्य्यः राखसारसमौरे चन्टनमुरमि- 

मदयमस्ति च किंकथं विरा भरसचिः भसि भवसि ? भाययाहत्तम् 1 

(र) उदैरिति। चिष्टैः भनेकार्येः पदैः शरनेकार्धयोरनेकार्थानां दा 

अभिदाने उभिपया प्रतिपादने शंषः द्रष्यते थनेकार्घासिधानमेव षष्ति 

खूवः। ख वर्पारीनामष्टानां च्चोषात् भरनेकाधैतया प्रतिपादनात्. चधा 

टव: दथटषः प्रत्ययद्धष्ः लिङ्न्ंषः परठतिदयं षः पदर्घषः विभकिद्षः 
५ 

च 

५ 
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क्रमेण उदाहरणम् । 

“प्रतिकूलतामुपगते हि विधी. 

विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
श्रवलस्वनाय दिनभनतुरभूत् 
न पतिष्यतः करसदस्रमपि” ॥ (ल) 

श्रत्र विधाविति विषुविधिशनब्द्योरुकारेकारयो्वणयो- 

रौकाररूपत्वात् च्रेषः। 

“किरणा हरिणाङ्कस्य टक्तिणथ ससोरणः। 

कान्तोतहृलुषां नूनं सवं एव सुधाकिरः” (व) 

श्रत्र “सुधाकिरः इति किप् कप्रत्यययोः। फिश्चश्रत 

वड वचनैकवचनयोरेकरूप्याद चनश्रेषोऽपि । 
न -~---~ ~~~ ~ ~. ------------ --------------~~-~~-~- ~ -------------- 

पचचनद्चपः भाषाद्चपवेति। प्रहतिश्वषौीऽपि द्दिषा धातुप्रातिपदिकमेदाव्। 

पदघ्रं पय सुवन्ततिङन्तमेदात् ददिष षति बोध्यम् । 
(ख) दण्शचंपञ्चदाषटरति प्रतिकूलतामिति। विधौ दैवे, विषिर्विंधाने 

दवै चेत्यमरः। प्रतिकरूलतां विघ्ुखेताम् उपगते प्रापि चति बहनि साधनानि 

उपायाः तेषां मादः उपायानां सद्राव द्व्य; हि निखितं विफलतां व्यद्धताम् 

एति प्राप्रोति) तथाद्धि, पतिष्यतः पतनीन्यखद्य दिनभततुः कराण्णं किरणानां 
ताना सुदखमपि साधनमिति भावः भरखम्वनाय भादयाय रदषायन 

मभूत् सवलम्बनसापनं नासौदिवययः। अत दिघाविति पद सीक्षारर्प- 

यष पक्षारोकारछन्यतात् भनेकार्यप्रतिपादकलं बोध्यम् । 

(व) प्रस्ययद्पघ्रदादरति किरशाश्ति। इररिप्ार्स्य चन्द्रश किरषाः 

दविषः पमीर्श्यसर्द एड नूनं निशितं कानौकद्रलुषां कानक्रोढृखितागां 

च्ाम्तानां कान्तालोदृख्ितानां कान्तागाद मुधाङ्िरः ससतवदिशः सदत् 

चन्धयः। सतर सुधां किरन्तोति रिद सुधाकिरश्ब्दय प्रथमाबहुददने तथा 
मृध क्िरतोति कप्रत्प्ये सुपाङिरथ्न्दुम्य एथमेकवचने सुपार श्तिषदम्य 

प्रव्यययबमभ्पापुभेयदा द्ड्तात् भनेशायानिधायिहः गोध्यम् | श्व 

चन्तोकटनुपामिति हिदन्रं दोऽपि गोदन्यः। 



४८४ - सादिव्यदपरम्) 

“विकसन्ने्नौलाले तथा तन्वाः स्तनदयौ । 

तव दत्तां मदा मोदं लसत्तरलहारिणी” ॥ (श) 

अत नपुं सकस्तोलिङ्गयोः स्ेषो वचनश्ेषोऽपि ) 

“अये सर्वाणि शास्वाणि हदि जेषु च वच्यति) 

सामयक्लदसित्राणां सिताणच् दृपात्सजः ॥ (घ) 

अत्र वच्छतौति वदिवच्यो; सामष्यलदिति छन्ततिकरोलोः 
प्रलत्योः। 

“षु कात्तंखरपात्रसित्यादि* । 

अरत पटभङ्ग विभक्तिसमासयोरपि वैलच्तखात् पदश्चेषो 

नतु प्रक्षतिक्ञेषः (स)! एवच्च) 

(श) लिङ्नयेषसुदादहरति विकसदिति। तन्वाः कशा्चाः लसत्तरल 

इारिणौ विकसत्रेतरे एव नौलाञं नौलपङ्जे तया स्तनयोः उयौ त्व सदा मोदं 

ष्टपं दत्ताम् | भत्र दत्ता्सिति क्रियापदं विकसत्रैवनौलालं स्वनेन यद्(न्वेति . 

तदास सोटुपरखौपदप्रयसपृस्षद्धिवचनान्तता, यदा सनदग्नीलयनेनान्वेति तदा 

लोटपरखेपटप्रथसपुस्धेकवचनान्तता 1 तस्मादस्य भनेकायत्वय् । तथा लमः 

'तरल्ारिणौति प्रदं यदा विकसत्रैतनीलाञज इत्यसय बिग्रेषणं तदाम्य क्तौवः 

दिङगदिवचनान्तता, यदा सनडयौव्यय विशेषणं तटा स्वीलिङ्गेैकवचनान्तत। 

इत्यनयौः; क्रियापद्विगेषणपटयोरनेकार्याभिधायतमउधेयम् | 

(ष) प्रक्ततिद्ेषसुदादहरति ्रयसिति। भ्रसिताणां लुपं भिव्रार्णं 

सुष्टदाच्च खामध्यक्तत् चछासध्यत्तयकरः खासप्यैक्तरय श्रवं नृपात्मन्नः इटि द्ये 

पेषु विदत च सर्वाणि शसराणि वच्यति धारयिष्यति कथयिष्यति चैत्यः । 

श्रवे वच्छतौति क्रि्रापरस्य चद्नकवनोभयायत्वात् भ्रनेकार्यभिघायितवम् | 

तधा खासय्य छन्तति वा करोति इव्यमयया निष्पत्र खामध्यकदिति पदन्य 
अनेकार्याभिघायिलं वोध्यम् 1 

(स) पद्ीषसुदाद्र्ति पृथ्विति। व्याष्यातं प्राक्! भत्र द्रुकार्त- 
न्वरपावमिनादिपदानामनेकार्थाभिधाथिलम् । भरेति विभक्तिठमासमेदः तत्रैव 
पदः; यवे न तया तत्र प्रसतिद्धंष इति वोध्यम्} 
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५नीतनामाङ्लतैमावं लुखं भूरिशिलीसुखैः । 

सदे वनहदानां कमलानां तदो चख" ॥ (ड) 

श्रत नुब्धथिन्तौमुखादिभम्दानः श्चिषटल्ेऽपि विभकेरम- 

डात् प्रलतिप्रेषः। अन्वया सवंत पद्छेषप्रसद्धः । | 

“सव्वं दर सद॑स्य लं भवच्छेदतत्परः 

नयोपकारसापख्यमायासि तनुवत्तनम्” ¢ 

त्त्र दर इति पचे शिवसभ्नोघनसिति सुप्। पत्तेच 

ष्रधातोास्िडिति विभक्तेः एवं भवेत्यादौ श्रस्यचसेदटन्य 

प्रत्ययद्धेपेणापि गतार्थत्वे प्रत्यवान्तरासाध्यसुवन्ततिङन्तगत- 

त्वेन विच्छितिविगेषाखययणात् एधगुक्तिः ( च ) । । 

“मरद्ध सुरसन्धं मे तमव समासङ्कमागमादर्णे। 

{ 8) मीतानामिति। दस्याः ददे नयने सुञः व्याः नौनुवैय मर 

(शमनौसुतैः दष्थररवद्धिः वषुभियिमरेय पाङुलौसावं नीतानां प्राप्तानां बनह्डानं 

कानने एङि प्राप्ानां नै हद्धि प्राानाद्च कमलान्पं हरियाना पदान 

सद । भद प्रति षः, प्रह्ततिरव प्रातिपदिक्ख्पा चोध्या। 

(च) विभक्षिद्धंषमद्रारदि सदष्दसिति। दे दर तं नन्व जगतः 

मवम्तं ससध तदा भदस्य खंसास्न्य हदे लण्ने तत्परः दंखागाप्रपदुःखष्दम- 

नारा स्रिय; । नवेण नोतिप्रद्नेन यः उपकारः तच्धिन् सान्््ठम् 

षानुङ्ल्दं यथ तारम ततुरचनं द्रौरघारपम् चावाटि प्रापि नोकद्धितादे 

शमम रट सोन्यदः | शपरा्यम्तु त्रं प्रति तना।तुसक्ति-। सर्वन्ध लनय 

सर्वः सदधनं सर श्वारय, रेदतत्परः प्रतिदन्धिनो विनाप्य इव्यय; | भायाम 

सायासयुक्तः र शायहमित्दहः सरुद्तन् पुद्रः लोन लीवनापायम् उपकार 

खापष्टं भय प्रापय तिष्ट हिता ददं तघ्वः वोध्ये कता यथा वदं मुक्तेन 
सीदामसदा कुरू द्ति भादः भरद्दादाहदति भव द्ति पदम् एकर गृधल- 

सिनरपम् धन्यद सुम्दनिप्द्दात् ुपषठयन्तसिति विभाक्दलात् पवनेश 

पिकवापक(मिति नादः। तददद क्ये पथः । विच्व्सि(भदाश्रपरान् 

पदितरातिभ्यर्दिदादभाय् 
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र बहुसरणं तं चित्तमोदहषवतर उमे } सदसा” ॥ ( क) 
। 

अत्र संस्छंतसेदह्ाराष्टयं 

पुनाद्दवा समङ्घ! ऽया यङ्स्वदुभयाल्यक्रः ॥&8४॥ 

एतद्खेदत्रयच् उतसेदाद्टते उथासम्भवं ज्ञेयम् (ख) । 

यघावा। 

येन ्वस्तसनोसठेन दन्िखित्छायः पुरा स्वौलतो 

यसो दत्तमुजङ्गहारवन्यो कङ्ाञ्च योऽधारयत् । 

[~ 

( क) भापाद्यषमा सद्दे टस्ति। ₹ सदे} उत्सवदाधिनि] मद 

उडव उत्सव इव्यसरः। उत! गौरि ) त मन्तं सुरखन् दैवप्राय्नौयम्  श्राग- 

साष्टरणे स्वन्नाने मासङ्ग सव्य शासकतिम् धव रच, तथा अवसरे सस्ये 

तं वहसरणं वहूव्यापिनं सत्तमोादम् चत्तानिव्यवः सखा भटिति इर नाश्य । 

महहाराष्टरौभाष।वस्तु स्मन व्रं घमं रमम श्रनुरग देसु गमागमा 

गमागसात् संसारात् दरव्यश्रः नः ध्रराकमिदधः तमवसरं तमोवथां तमौगुण- 

जनिता्ित्ययः रसम् भराशासिल्श्रः एर् नाशय । इ इरवह] उरवधु}तंवतवं 

सुरण र्णं रधितौ शरसौन्थः सं सने त्तमो चित्तसोह दव्य: सदसा रद 

सरउ ्रपमरतु । भाषासन(लद्र हापाय रीफस्पवेः नतु श्रघतो भंद्ः इहव 

देसुरसन्धरम्ं दति पदानासर्नेकादधता इति सेदः। 

(ख) उक्तभदा्कै इतति 

कूलतासुपगते ह विधौ द्रात सथद्तर््ःप, ¦ द््वस्यमियत् खमङ्गाभन्रातक- 

छदासम्वस्पातेसिति खुमङ्दाषः। प्रति- 

द्यप द्ति वोध्यम् । 

(ग ) येमेति। सरटः सर्वासौटप्डायौ "खः मा लीः तद्या धवः 

पतिः ल्व इव्यथः त्वां पायान् रद्त। रपं विरथिनदि यैनैव्यादिना) यैन 

अभवेन प्रजन माधवेन धनः कटम्, प्लत पादप्रदेपैण परावर्तितं तधा पुरा 

पूर्वष्मिन् कास बलिजित्कायः 'ध्दोरं' वाननदह- व्यधः खोक्तः चमुराण्णं 

माद्नायम् श्रचछतपर्दिण्नदःने सरोरिनीसून्वपर्िदः क्रत -शत्यथः। यथ 

द्ठत्तमुनङ्गद्धा चट्व्नं सुतर -उपंरपिणसदरिरं कालिवं-वा इतवानित्ययः, 

तथा भारम् श्ररिसस्सि पलं द्रैरः रननीचि श्रारवचवः श्रथवा उट्हत्तसुजङ्ग 

एरती(ति उद्ठत्तसुजद्गद्ररी गरदः पल वहेन दाति,गच्छतीति तवोक्तः 1 .वः 

) 
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1 

यस्याद्ः भ्रशिपच्छिरो हर इति स्तुल्यच्च नामामरा 

पायात् स खथ्मन्धंकचलथकरस््वां वटो माघवः ॥ (म) 

अत्र न्येन ध्वस्तेत्यादौ" सभङ्ग्रेषः। “श्नन्धकेत्यादौः 

प्रसङ्गः । अनयोकैकत्र सश्यवात् सभङ्गामङ्गात्तको ग्रन्यमौरव- 

भवात् पृवङ नोौदाद्धतः) इह कचिदादहुः “समभङ्द्चप 

एव गब्द्च्रेपविपयः। यन्ोदात्तादिखरमेदादिन्रप्रयतोचाय्य- 

तेन सिद्धयोः गब्दयोनतुकाष्न्यायेन च्रषः। त्रभङ्गस्तु धर्थ- 

रेण इव । यत्र खदमेदाटभिनरप्रयलोचाय्यतया श्ब्दासेदा- 

दर्थयार्कहन्तगतफलदवन्यायेन चेषः, यो हि यदाथितः 

स तदन्तद्कार एव, अल्धाव्यान्नङकरणमभावस्य लोकवदायरवा- 

अम पर्वतं गोव, शव्द ननावयाविद्यनरः। कष्एख्पेष्ठ गं एविवीख 

कू्मस्पेण प्रभारयत् । श्रमराः दवाः वन्य शशिनं चन्द्र सटातीति शजिनत् 

रषः तथ गिरः इरतति शशिसनच्किरष्रः पात सुव्यं सवनीयं नास श्राह; 

फथयनि। यथ प्रयम् कन्दानां यादवानां चयकरः हारक्षाष्यनियादनिसता 

ष्व्यद्रः। द्तोौयायस्तु उमाधवः {शिवः सद्द त्वा पायात् । घवम्तननाभवेन 

टगभकामेम चेन एर विप्रव्िष्वनकासै इत्यथः बदल्ित्कायः दिष्युशरीरम् 

पश्यतः विष्दभरौरं भरे छता तम तिप्रासुरा निपातिता द्रति पौराख्कौ 

साभा । यष उदृद्पः सभलङ्गः पद्चनः हारः वलयद्ध यस्य तथाविध; यः 

रद्रान् सधास्यत् निरसड दधार एवः । सस्रा; देता. यद्ध गदम् खन्द्रवत् 

शिरः तधा र प्रति स्तुष नामष दाषः; तधा यथ व्यम् ससरदयरक्षरः 

धस्पकाग्धयममुर् निषटतवारम्च्धः। टर सविक्ौद्ितं हक्षस् । पतेति मभ. 

द्भ (भयात्यकस्त(च्यः रपः सतर कयत {ति पीष्यम् | 

(घ ) उददापादिद्स्तदात् उदातः. उदे.न्दरः दनुदात्तः ,. नीः म्दरः 

स्वगत मभ्यमस्वप् पति सप्पा सात् भिद्धम प्रचव्ने ्वरमेदजनितम्रयादः 
म्द: दटद्वाप्ेतया उलास्योदव्य सिद्रवोः ऋमरमदात् सदं गतदीः नशन 

धःतुक)टनपायरसि यदा लतुकरष्टछ मेतं परयतमेदेन तुनः काटः सहाः 

धार सतु दस् ्रिपतत्या सररसर्दन ससदत्याः सव्दयीः ददाऽवय्ग्यत्त- षत 

भादः 1 नमिदप्यटोदःप्तदा ९१ दाद्वाप्पतयदन भदपः दवुप्दिधः. 
॥ 



द्द सशादित्यदपणम्। 

श्रयिभावेनोपपत्तिरिति" तदन्ये न मन्यन्ते, तथा छत्र घ्वनिः 
शुणौभूतव्यल्य दोषगुणा लङ्का राणं ̀ शब्टाथंगतत्वेन व्यवस्थिते. 
रन्वयव्यतिरेकानुविघ्ायितेन लियस इत्ति। नच ञ्रन्धकः 

येत्यारौ” शब्दासेदः । “अधमेन शब्दभेदः इति दर्भ 

नात्! किञ्चाच शब्दस्यैव मुख्यतया वैचिच््रवोधोपायत्वेन 

कविप्रतिभयोदृङ्नात् यब्दलद्ारत्वसेद । विसदृश शब्ददयस्य 

लन्धे चैवंविधस्य वैदित्रयस्यामावाद् वैचित्मस्यैव च अलद्ार 

त्वादर्ध॑सुखप्रे तिता च प्र्घालद्धारतेऽनुप्रासादौीनासपि रसा- 

ददिपरत्वेनाथ॑मुखप्रेकितवार्घषलद्गारतप्रसङ्कः । शब्दस्याभिनर- 
कथो प्रयल्लोच्ावतवेनाधल्गरल्वे “व्रतिकूलतासुपगते हि विधौ". 

एकवनतेति। यथा एकधिन् इन्ते फलदं तिष्ठति तधा एकप्रयतोचस्ति 
एकखिन् शब्दे भधद्यसमावेश्र इति भावः! ‹यदायित इति। यमाश्ित्य 

तिष्टतीदयधः तदलङ्कारः तस्य श्राग्रयस्य चलइगर इत्यध; । लोकषदिति ) यथा 

सोके यो यमलद्ा< परिधत्त स तथ्येवालङारस्ददिदापौति भावः - तारि 

तगेवाथं जानौदौल्यधः भत्र अखङ्ार्यरन्ये इत्यथैः शब्दाधगतघेन श्रयं घ्वनिः 

दोषः गुणः वा भ्रद्धारः शब्दगतः वा अध्गत इत्येवं या व्यदेस्ितिः व्यवस्था 

तसाः } तदन्वघेति ) तत्छच्ं तत्सत्ता अन्वयः, तदसं तदसत्ता व्यतिरेकः 

तौ अलुविदधाति श्रलुखरतौति तयोक्ता तखाः भावः तेन नियमः निर्धारण 

सिव्ययः यदि यख शब्दस्य सत्तायामेव तख ध्वन्या; खष्टावःन तु तत्परितत्तौ, 

तदा ष्वन्यादीनां शब्दयतलम् अन्यया अ्रयमततलसिति भावः! तस्मात् श्रखक- 

तयकर दल्यादौ शब्दामेदऽपि नाधेर्भषः शन्द्परिहचयसश्लात् भन्दानार्मेवाव 

प्राघान्यमिति वीष्यम्। भधसदैनेति 1. सक्दुचरितेः शब्दः खलरेवाथं गम- 

यतौति न्यायादिति मावः। किश्वातेति भत भरन्धकेत्यादौ सुष्यतया प्राधान्येन 

कविप्रतिभया कवेः प्रान्नीनेषेष खष्रङ्नात् उत्कौत्तनात् उव्यापनादिव्यधः। 

विष्देति । विखटथस्य भन्यविघम्य शब्ट्दयस्य वन्धे रचनायां वैविताख 

चमत्कारख । अधमुखेति ¦ भर्थानगुप्यदर्भनेन चयो दि भर्यातुगखं दर्शयतिस 

एवाखद्यार इयेवं वाच्य भनुप्राखादौनामिति भादिषदेन वक्रोक्तिभायाखम- 

रमद्ादोनां परस्वः रखादिपरते रखादोनाम् भादिपदेन स्वानापावादीनां 



टमः परिच्छेदः! 2 

द्त्यादौ शन्दमेदटेऽप्यप्रालद्कारत्व' तवापि प्रसज्यतोलयुभयत्रापि 
भब्दानद्कारल्रमेव । यत्र तु भन्द्परिवत्तनेऽपि न श्रेषत्व- 

सर्डना (घ) तत्र] 

“स्ताक्नोनत्रतिसयाति स्तोकेनायाव्यधोगतिम्। 

अरदो सुसौ ठत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥* (ङः) 

इत्याटावयद्चपः। अरस्य च श्रल्ङ्गरान्तरविविक्ताविषयताया 

प्रसम्धवात् विद्यमानेषु ्रलद्कारान्तरेषु श्रपवादत्वेन तदाघक- 

तवा तव्रतिभोत्म्तिदतुत्वसिति केचित् । इत्यमलन विचायते 

ममासोक्तयप्रस्तुतप्रशंसादटौ दितौयायंस्यानभिषेवतया नास्य 

गन्धोऽपि “विदन्सानखदसेत्यादौ" श्ेषग्यं रूपकेऽपि मानस- 

गहणं रमादानुकूणते धटरेसुखप्रचितया रसादीनां व्यद्यावरत्वादिति भविः भ्यः 

सनद्गरतप्रसद्ः वर्थालदुारतापत्तिरन्यघः। शब्देति । श्रभिद्रप्यतोचाय्य 

तेम एकप्रयासोद्ठार्णौयतेन गव्दभदैऽपि विषुविग्िणन्दरयाभिद्रत्ऽपोल्यघः तवापि 

मते भति ग्षः। एति शात् कारणात् उभववापि प्रतिकूलतासिव्यव् 

श्रन्धकसयकर दत्यव च द्व्यधः। श्ब्दपारवत्तने इति शब्दय परिवर्ने पय्याय. 

ग्रद्धनापादा्नेऽपि ग्रं पवष्ठर्ना शं वलव्याघातः। 

(डः) मोकनेति। श्रहो आग्थ्ये वुलाकोटेः खउलग्य दुर्जनख च हन्तिः 

व्यदष्मरः मुखर, ताहि मकेन पत्येन उ््रातिम् ठउषगतिम् भभ्युटयख 

वायति प्राप्रोति, स्तोकेन अन्यन घपोगतिं निख्रगामित दुरवद्याञ्च आयाति) 

सत उद्रष्यधोगतिग्रन्दरथोः, पर्हित्तायपिन शं पत्वखम्डननिति वोध्यम् । ॥ 

(8) सश्ड्परति। पलदट्मरान्तरेभ्यः विविक्तः विभित्रः। दिषयो व्य 

तेदृभागग्य यत यतर ओ्षठऽ्ि तत्र तवान्दीऽप कश्दिखद्ारोऽर्तीति मावः। 

विद्यमानेषु तिष्ट श्र देष सर्ति शपः पलङ्ारान्तरेषु धन्य स्छद्ररए् च, 

तष्दाधसतयः तपामलदुपराणां वाधक्तया पराच्छादकतदा तेभ्यः प्रादल्यनेत्ययः 

ततुप्रिसेलि तेषाम् पश्र राष्ट प्रतिभाक्फ्रप्म् एव उर्पातिरतुः यम्य तष्टा 

पः पर्दोष्यदसित्ति भादः सनमिदयतया प्वाद्यतया ब्यद््तयेव्यश्रः द्धे 

तु पग्रादेयाटय वाख्त्वसिति भादः) दिश्न्रानखर्येति | 

सामं म्रः ततरः तन्छमुदौ किष्न्दागरुरुदारिद्धिन्यधः श॒ षनभ अधप्रति- 
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शब्दस्य चित्तसरोरूपोमयार्थत्वेऽपि शूपकेण श्चघो वाध्यते। 

सरोरूपस्यैवार्धेस्य विश्रामधामतवा प्राधान्यात्) श्च 

हि अ्रथंदयस्यायि समक्तत्वः ^“सन्निद्धितवालान्धकारा 

माखन्मृत्तिचं” इत्यादौ विरोधामासेऽपि विरंदा्घंस्य प्रति- 
भातमात्तस्य प्ररोहाभावान्न ञ्जंषः। एवं पुनसुक्तवदाभासेऽपि । ̀ 

तेन “येन ध्वस्तेत्यादौ” प्राकरणिकयोनींतानानमित्यादावप्रा- 

करणिकयोरेकधर्माभिसम्बन्धात् तुल्ययोगितायाम् ( चः) । 

“खे च्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तु 

देद्ौति मागंणशतैश्च ददाति दुःखम् । 

भोव्यापिते इल्थेः प्रच खपक्सयैन शरं षवाघकत्वम् । ,सरोर्पस्येति। मानस. 

छन्दस्य यः सरोरुपोऽधः तस्यैव विग्रामधामतया ₹ंखयय विश्रामाखदतया प्राधा- 

न्धात् खपकप्रतौीतिपय्यवसायित्वनेति भावः! समकचतत् तुल्यवलत्वम् । सति 

स्तिति । . भव भाव्वन्मू्तिः स्मृतिः सचरिदितवालाखकाराः नवाखकारसन्नि- 

घाना इत्यापाततः विरोषः पयथेवसानेतु मुकेशानायिकोावर्फन्मिदं सत्रिहितः 

यालः सेथः भन्धकारो यस्याः ताटशौ भाखन्मूत्तिः दीप्वमाना तनुः। प्रति- 

मातमाव्रर सरितमाव्रखय प्ररोह्ाभावात् भरङ्राभावात् भ्रप्द्यवखायित्वादि- 

त्यथः नभ्रुषः श्रधयोः समकचताभावादिति भावः। पृनसक्तवद्ामासे एति 

श्रव्रापि भापातत एव पुनलक्तवत् ख्.रणं नतु पययेवसायितेति भावः। एक 

धमाभिमस्वन्धात् एकः धर्मः गृणक्रियाख्पः तख भभिसव्वर्ात् संयोगात् 
येनेत्यादौ माघवमाधवयोः पटा्धयोरेकरचणक्रियाभिसम्बन्धः नीतानामित्यादौ 

कमलेचण्योः पटाधयोः भकुलौभावारिषूपैकगुणसस्वन्धशच वोध्यः। तुल्ययौोगि- 

तायां पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्। एकधर्माभिसखम्बन्धः स्प्रात्तदा 

तुल्ययोगितेति वच्यमाण्लचयायाम्। 

(द) खेच्छेति। निर्वीधरानसेवकसोक्तिरियम्। प्रसूनविशिखः कामः 

अन्यबुद्धिः प्रुष कट क्रश्डेतुरिव्यधः। तथादि, प्रसूनविशिखः खेच्छं यधेरम् 

उपजाता खम्मवन्तः विषयाः खच्यापि यद्य तथोक्तः, भपि खेच्छया कामिलन. 

दपापि लच्याणि विष्यत्रपि देषटी परौरौति वकतुन याति यीग्बतांनयातिन 
प्ारोतीयद्ः भनङ्गतलादिति मावः, मागेण्मतैः अरघमूडैः दुःखं कानिभ्य प्ति 



दशमः परिष्छेदः। ४२१ 

मोदात् समुद्िपति जीवनमप्यकाण्डे 

कष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरल्यनुहिः" ॥ (छ) 

द्त्यत प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकधर्माभिसस्बन्पादहौपके(ज) 

नसकन्तकलं पुरमेतव्नातं सम्प्रति सुधांश्विम्बसिव 

द्रत्याटौ च उपमायां विद्यमानायामपि द्वेषस्य तदिपयपरिः 

ष्ारेण श्रसम्भवात्। एषाच्च शच्चेपविषयपरिद्ारेणापि स्थितेः । 

एतदिपये श्रेपस्य प्रावल्येन चमत्कारित्वप्रतीतेख शेषेेव 

व्यपदेशो भवितु" युक्तः, श्रन्यधा तदुव्यपदेशस्य सर्वेधाऽभाव- 

प्रसद्ाच्चेति (भ) । अतरोष्यते न तावत् परमार्थतः श्चेषस्या. 

^~--+ 

गरेषः ददाति! मोहात् भग्रानात् खविकारलनितं सोहं दश्वा श््यर्थः यवयं 

पक्चमौ । लौपनमपि कामिलनखति भ्रेष पकारे सुष्सा समुत्दिपति रति 

श्व। अत्पददिः प्रसुष्च सेच्छ्या उपनाताः भरधिगताः विषयाः सम्पदः येम 

नारृश्रः ष्ठं व्ययोपयो गिखम्पटीऽधिकुवव्रपौव्य्थः देहोति वकु न यातिन 

योग्यतां प्राप्रोति याचकेभ्यः दैष्टौति वक्तु न ददातीति भावः। मागंख्ग्रतेः 
प्राचनश्ते; दुःग्रं याश्वकेभ्य दति गेपः ददाति। मोदात् अन्नानात् अपराध. 

मश्तात्वा इव्यय; लोवनमपि छोकानामिति षः पकार्ड सषा इरति । 

(क्ष) प्राकरखिकाप्रासरणिकयोः अन्पवद्धिः प्रः प्राकरणिकः कामम्त॒ 

नद्पमानतया सपराकरखिकः तयोः एकधमांभिषसस्वन्धात् एकंन धमर गुष- 

क्षियास्पेख उष्पनाप् दीपक श्रप्रसतुतप्रस्तुतयोदौपकन्तु निगद्यते इत्यु क्षदसे । 

(भ) सकलेति) एतत् परं नगरं सम्प्रति सुधांश्ुविम्बमिष चन्द्रविश्वसिद 

सकषटकतं फलदान करवेद सङ् वर्तमानमिन्यधः चन्यव् सकलकलं मन्यू 

कलं शातम् । स्व सकखकलवष्पधमंसाम्यात् परं चन््रदिम्देनोपमौयते श्ति 

उपमायां छाम्यं वाच्यमैधम्ये दादषये उपमा दयोरिव्यकटषषायां विद्यमानाया 

वि्न्यामपि एतट्पियपरिदटरेष्ट एतदिषदपरिव्यागेन अप्मवात् एतान् डिष- 

सान् परिन््यश्रुपो म् सष्रदतोति भावः। एवासति एषां तु्ययोगिवादीना- | 

नलदाराष्श्र पविदवपरिहारेषपपि विना श्र पमिव्यः द्द्ितिः सम्वादः 

प्रादत्योन प्राधान्देन षमत्कारिदप्रतोतेः देचितःगोषत् न्यपदेदः कोन शषा 
गरारोप्रेति कयनमिर्देः। अन्यधा एतद्य शषाष्यप्टेये शव्दः 



४९२ सोहित्यदर्पणम् । 

लङ्ारान्तराविविक्षविषयता । “चेन ध्वस्तेत्यादिना” विविक्त 

विषयत्वात्, न च अचर तुल्ययोगिता, 'तस्याच्च इयोरप्यर्थयो- 
वाचत्वनियमामावात्। अचर हि माधवमाधवयोरेकस्य 
वायलनियवमेऽपरस्य. व्यज्चत्व' स्यात् । किच्च तुल्ययोगिताया- 

मेकस्येव धर्म॑स्यानेकधर्सिंसम्बद्तया प्रतौति: इद्ध तु अनेकेषां 

धर्मिणं प्रथक् थक् ध्म॑सम्बद्तया (ज) ^सकलकले- 
त्यादौ" चन उपमाप्रतिभोत्पत्तिहहैतुः क्षः! पूर्णोपमाया. 

निविंषयत्वापत्तेः। कमलमिव सुखं मनोक्नमेतदित्यायस्ति 
पूर्णोपमाविषय इति चेन्न। यदि “सकलेत्यादौ" शब्दश्नंष- 

तया नोपमा तत् किसपराडे सनोज्ञसित्याद्ावर्थश्च षेण (ट ) 

स्फ़टमर्थालद्गा रावैतातुपमासमुचयौ,. किन्तु “श्रित्य न्द् 

मात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः" इति सद्रटोक्तदिश्ा (ट) 

तदृव्यपदैश्य गंषालङ्ारकौत्तनसख सवेधा सर्वैः प्रकारे; भ्रभावम्रसक्तात् लोपः 
सउम्भवादित्वधः। 

(ज) परमार्थतः तत्वतः! भ्लङ्ारेति। भलङ्गारान्तरेण . भविविक्तः 

श्रविभिन्रः संवलित इव्यर्थः विषयो यख तख भावः न तावत् नेवेत्यध;। विवि- 

क्तविपयत्वात् . विभित्रविपयत्वात् । तस्ाद्चेति। तसां तुल्ययोगितायां दयो- 

रप्दघयोः प्राकेरण्काप्राकर्णिकयोः वाच्यलनियमाभावात् वेव .वाच्यौ भवत 

इत्येवं वियमो नात्ति भवतु उभयोरेवाधयोर्वाच्तं खादेव ननु तावत् तुल्य 

योगितायां वाच्यतनियमः तव का ानिरिव्याशद्य दोषान्तरप्ुल्यापयति किद्धेति 

धन्यस्य गुणक्रियारपस्य अ्रनेकधमिसुखद्चतया वह्वयक्निसंखतया। दृ तु शुषे 

त्यथ; श्रनेकेषां वद्भनां घरिपां वहुवचनस्नुपलकच्तयं योरपि धर्मिणोः यायेन 

प्वतेतवादिषु माघव उमाधवो -घर्मिंणौ तयोः पथक् प्रथक् धर्मेण स्वर 
इति दरटव्यम् । 

(ट) नोपमेति। उपमायाः प्रतिभा उव्यत्तिषेतुयख् तादृशः न उपमानुः 

प्रसितः शषौ नेच; । निविपवलवापत्तेः खानामावापततेरित्ययः। किम 

परद्र को दीष; कत इद्रे; मनोश्चमित्यादौ पथश ष एवास्तामिति मावः 

(ठ) स्ठनिति। णतौ उपमासञ्चदयौ सम्.टं स्म् भ्यांयडारौ किन 



दशमः परिच्छदः) ४९३ 

गुणक्रियासाम्बवच्छन्द षाम्यस्याप्युपम प्रयोजकत्वात् । नतु 
न [न् ह 

गुणक्रियाखाम्यस्यव उपमा प्रयानकता बुक्ता. तत साघम्यस्छ 

त 

तस्तवत्वात्, गनव्द्गास्यस्यतु न् तश्रा तल साम्यस्य न्रवा- 

[ब = © ~ 

स्तवत्वात् तत्य एरूणापसाया भ्रन्यधल्ुपपत्तयु क्रया 

साम्यस्यैवा्थश्चे पविपयतापरित्यागे पूर्णोपसाविषवता चुक्ता 
[य् र [49 0 

न तु “सकतेत्वादौः शब्दसाम्यस्य इति चेतन्न। सास्य 

सुपभेव्येवाविर्थिष्टस्य उपमालन्तणएस्य शन्द्सास्यादु व्याच 
[च [ष् 03 

त्ेरभावात्। यदि च शब्द्ताम्ये साघमस्यमवास्तव- 

त्वान्नीपमाप्रयोजकं तदा कथं “्विदन्मानसेत्यारौः' 
~ [र [र् ~~ ४ 

प्राधारभूुत्े चित्तादौ सरोवरादयासेपो रानादेद्धंसायासोप- 

रूपकप्रयोजकः। किञ्च यदि वास्तवसाम्य एवोपमाङ्तौ कार्य्या 
तदा कथं लवापि “सकलककेत्याटौ वाध्यभूतोपमाङ्ली- 

तयते । किच्च अतर स्पस्यैव साम्यनिर्वाहकतान तु साम्यस्य 

प्न षनिर्वाहकता, चं पवन्धतः प्रथमं सास्यस्यासम्भवादिल्युप 
माया एवाङ्गित्वेन व्यपदेगो ज्यायान् । श्रधघानेन व्यपदेशा 

सामान्यं ग्रव्टूसातम् भ्रादित्व षट्रापि भ्यालद्ारमभ्येऽपि सम्मवत इति सृद्रध्न 

ग्रन्यक्रारेष छक्ायादटिर् नयः तया। 

(ख) गुषेचि। य्या गुख्ियासाम्यम् उपमाप्योलकं तथा शव्दाग्य- 

मपि छपमाप्रथोजसमिति भाषः! उपमाप्रयोजक्ता भोपम्यमाधकलतम्। 

खाधस्यव्य सभानधरदस्दसय वासतवलात् ताणवञत्वात्। तधा उपमाग्योजकता 

युश न्वध; । शन्पदाचपपतसेः न्प्र चनुदपत्या उपपत्यभावेन दत्यदेः। 
सनिदिष्टन्य सामाननाभिद्तिसव्धः | व्याच; व्यश्च्तेदन्य। दिषन्धान- 

रेन्पादि खपमानोपरमेय्योर्मदप्रतिपासष्पदय सुपक्म्य कमत भप्राम्तप्रेऽपि 
ंष्ादः, भषन्प्रते सदान्तदं उपमानोपरमेयमादष्यामच्वादिति भाषः दवबने- 
नेष एतिपद दृप्यति किदिति! वाप्यभूता बाता श््ययेः यशा द्लदस्य 
पाभानयेएम तदपि दूषयति किठिति। प्व सकटक्नमिवादौ साम्नि. 

दाष्णता पोपम्यप्योदददा, द पदथतः दोधरदनाया; प्रधमं पूगम् दडितेन 
। ६ 



४९४ सादित्यदपैणम् । 

भवन्ति" इव्यक्तनयात् ननु शब्दालङ्कारविषयेऽङ्काङ्धिभावसङ्से 

नाङ्ञोक्रियतै तत् कथमत्र स्षंषोपमयोरङ्ाङ्गिमिवः सङ्कर 
दतिचेन्न। अर्थानुसन्धानविरदिणखनुप्रासादावेव तथानद्भै 

कारात्! एवं दौपकादावपि ज्ञेयम् (ड) 

^सत्पच्ता मधुरगिरः प्रसाधिताशा मद्ोदतार्नाः। 

निपतन्ति धात्तराद्राः कालवशन्तेदिनीषुष्ठे" 0 (ट) 

अतर शरदणंनया प्रकरणेन धात्तराष्रादिशन्दानां -हसा- 

दर्थाभिधाने नियमात् दुर्ययोधनादिरूपोऽघः शब्दशक्तिमूलो 
वस्तुध्वनिः । इद च प्रकतप्रवन्धाभिध्रैयस्य दितीयस्या्ंस्व 
सूच्यतयैव विवक्तितत्वादुपमानोपमेयभावो न विवक्ित इति 
नोपमाध्वनिनं चश्चुष इति सर्वमवदातम् (ण), 

ाघान्येन -व्यपदे्ः वौतैनं ज्यायान् वेः! भर्ेति। भर्थानुखन्धानविर- 

हिणय भर्थानुसन्ानर डते केवलं शब्दानुसन्धानमातरसाध्ये एति ` सावः। तथा- 

नद्धीकारात् अङ्गादधिभावास्वौकारादिव्यः) एवमिति) यथा सकलकल- 

निव्यव उपमायाः प्राधान्यं तथा खेच्तोपजातविषय इत्यादौ स्च षसतेऽपि दौषप- 

कस्य प्राधान्यमिति भावः, श्रादिश्ब्दात् तुल्य॒योगितादिपरियष्ः 1 

( ठ ) सत्यचा इति! सवपच्ताः उत्क्लटपचशालिनः नन्व सख्याः, 
म्रगिरः मनोदरवचसः उभयत समाने, प्रसाधिताः शओ्रोभिता; श्राया; दिशः 

चैः तादश्याः भ्रन्यव चर्थिनासाश्रापूरकाः, मदोद्धताः भारम््राः विचेषटिदानि 

येषां तथामूताः धार्त॑राष्टुः हंखदिश्ेषाः तराता: दरययोँधनादयश्च काल दयात् 

सरमथक्रमात् मेदिनी एधिव्या निपतन्ति मानसर इति ओषः नलघरखमयै 

मानसं यान्ति हा दृति कविससयपरसिद्धेः खाम्प्रतं वर्षापगमादिति भावः 

अन्यत्र रणे निपतन्वि निद्ताः शेरते इति भावः। 

(ष्य) प्रकरणेन संयोगो विप्रयोग खाहचय्ये विरोधिता। श्रयः प्रकरणं 

लिद्रनिति खचणोक्रन नियमनात् व्यवस्थापनात्! सृष्यतयैव सामान्येन 

म्काश््रतयैव विवकितत्रात् वुसिटत्रात्। वदां विष्रड निर्मल्सिति 

दरात् । 



दर्भमः परिच्छट्ः। ४२१ 

पश्चायाकरहैतुतवे 

वर्गानां चिवसुच्यते ॥ ६४५ ॥ [त] . ` 

्रादिशन्दात् खद्धमुरलवक्रगोम्रूतिकादयः। श्रस्य च 

लथधाविधलिपिसत्रिकेथविगेषवभ्रेन चमत्कारविधायिनामपि 

वणानां तयाविधय्ोचाकाशसमवायविद्ेषवगेन चमत्कार 

विधाविभिर्व्ैरमेदेनोपचाराच्छनब्दालङ्गारत्दम् (ध). तत्र 

पद्मवन्धो यधा मम) 

“मारमासुषसा चारुरुचा मारवधृत्तमा॥ 

, मात्तधूत्ततसावासा सा वामा मेऽस्तु सा रमा" ॥ (द) 
एषोऽशटदलपद्मवन्धो दिग्दकसेषु निर्गमप्रवेशाभ्यां किष्टव णैः, 

किन्तु विदिग्दलेषु श्रन्यथा कर्णिकाच्रन्तु क्िष्टमेव (ध) । एवं 

खद्रवन्धादिकमपि ऊद्यम् । 

"~ ^ ------------~ ------~----~---- ~~ -----------~~-- ~~~ 

(त) शिवमाह पर््ति। वबर्यानां प्मादौनाम् श्राकारहेतुले परादि 

पटन खद्रययुप्लादयो ग्यनते। परद्रादिस्टपवर्खानां विन्यासः विव्र्भिति 

साष्पथ्यादचः 1 । 

(ष) तधापिपेति। पश्रादिसदशलिपिसध्रिवेशवेन दमत्कारविषायिनां 

पैचिदागोषकानासिव्य्धः। तधाविधेति। ताटश्कणविवरर्पे भकारे रुम- 

यायविगेषयुरेन सम्दन्धविगचेददयेन अमत्वारदिधायिधिः पिखण्तनकैः भसेदेन. 

तादाकरन उपद्दारात् अध्यदनाद्ात्। । 

(द) साररेति! मार्खकासस्य मा लननौ सुषमा परमा भोभा 'तत्- 

स्वष्पे्दः चारस्दा सनोष्रकान्दा मारदध्वाः रतेष्पि उमा येष्ठा मातः न 

गरहोवः धूमस्य दावासः ययाखारमा खद्धो; मे मम वामा एतिक्ूला मा 

्वम्तु | । 

(ध) एष प्ति। दिग्द्षु पूदददिप्पयिमोत्तरपटेषु नि्गमप्रवेश्ाग्धं 
निनेसषर रकाः प्रदधिन अन्पादं एति च्िददः रिनिद्रसुपवसं ष्ददः। 
दिदिन्दधेषु चस्दादिष्धोदतिदरेषु न्यदा डिटदसं दषटदः करिकर 
पप्रभध्यन्दितिमङरम् । 



४९६ सादहित्यदपंणम् ! ̀ 

0 भूः ` [4 ५ 

काव्यान्तगडुभूता यासा तु नेह प्रपञ्चाते। [न] 

रसस्य परिपल्िलाद्चालद्कारः प्रहेलिका ॥ 
[ * छ ^~ £ 

उतिवेचिव्यमावा सा च्युतदत्तात्तरादिका॥ 

६४६ ॥ [प | 
च्युताच्तरा दत्तात्तरा चुतदत्तात्तरा च। उटाद्टरणम् । 

५ कूजन्ति कोकिलाः साक्ते यौवने फुलमम्बजम्) ` 
किं करोतु कुरङ्गात्तौ वदनेन निपीडिता ॥ (फ) 

अत्र ^रसाते" इति वक्तव्ये “साक्ते" ति रंशुपरतः । “वने? 

इत्यत्र “यौ वने” इति यौदत्तः। “वदनेन इत्यत्र “मदनेन 

इति मधुप्रतो वो दत्तः। आदिशब्दात् करिंयाकारकगुष्यादयः। 
तत्र क्रियागुस्िर्यया। 

शपार्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः 

तस्मै गाच् हिर्यच्च सर्वाणखाभरणानि च ॥ (ब) 

(न) काव्यान्तरिति। काव्यान्तर्वत्तिरोगविशेषतया तु दृद न प्रप्त 

वितायते विवालङ्ार इति णेव: । 

{प ) रप्रसेति | परिपन्विल्वात् प्रतिकूलत्वात् । सा प्रहेलिका चक्ति 

दैचिक्यमात्रं वेचनचातुश्यमेव ज खा च व्यताच्तरा दत्ताचरा च्युतदत्ताचरा 

प(दिपटेन क्रिाकारकगुक्षपादौनां ग्रहणम् | 

(फ) कूनन्तीति। कोकिलाः सासे रखालै इव्यर्थः कुजन्ति, यौव्रने वने 

जते श्त्यधः भ्रप्वुजं पद्म फलन" विकसितम् । कुरद्ाचौ इरिणनयना वदनेन 

मदनेनेव्ये; निपौडता सुतौ किं करोतु । । 

(ब) पारडवानाभिति। पाख्वानां सभामध्ये थः अधनः उपागत 

त्यै गाख्च हिरण्यञ्च सर्वाणि भाभर्यानि भलङ्ारांय भ्रदुः दत्तवन्तः पाण्डवा 

षति शेषः| 
¢ 
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तर “दुर्योधनः? द्यत्र. “्रदुर्वयाऽघनः" दति श्रदुरिति 
क्रिया गुप्ता! प्वमन्यव्रापि । अ्रथावसरप्रापेषु ब्र्घालङ्करेषु | 

प्राघान्वात् सादृश्वसूल्तेएु ददितव्येषु तेषपमप्युपजौव्यत्वेन 

प्रघससुपसालद्धारसाद । 

साश्वं वाच्यमवेधम्य 
> ~ 

वाक्येक्छे उपमा दयोः † ६४७ ॥ [ स | 
रूपकादिषु साम्यस्य व्य्गत्वं व्यतिरेके च वैधस्यस्याप्य॒क्तिः 

छपमेयोपमायां वाक्छदयम् अनन्वये च एकस्येव सास्यो्ति- 

रित्यस्यासेदः। 

सा पूर्णां यदि सामान्यधर्म चीपम्यवाचि च। 
उप्रमेयं चोपसानं मवेदाच्यस् ॥ ६४८ ॥ | स | 

सा उपमा साधारणधर्म दयोः सादृश्यहेतू गुणक्रिये 
मनोन्नलादि, ्ोपम्यवाचकमसिवादि, उपमेयं सुखादि उप- 

सानं चन्द्रादि ` 

इयं पुनः। 

गती ययेववाणब्द्ा इवार्थ वा बति्यःदि | 

आधौ तुल्यसमानायासुल्या्ो यव वा वतिः ॥ 

६8९ ॥ [ व | 
[त 

~ ~ ¢ 7 २ छट द्र = पे 1 {भ} सम्दमिति। वाणे पएर्तछिन् वद्धे योः छपमानोपरय्योः 

चदेषस्ये देधम्दरद्ितिं विर्दधर्मरषतं दाष्टम् समिदधेयं साम्ब सद्ग्दन् उपमा), 

(म) रति) ष्ट्रम्) ~ 
+ १ १ ~ ॐ 4। [3 च ५ क 

{प} सवोति) गुदा ग्र्रसमतेदेव दोपम्यः दोघयनोी दीतौ 1 सां न ` 

पप्रषसारन भोपन्ट दोधयन्दर दाप्, पन्त स्दटम्। 



४९द साहित्यदर्पणम् । । 

यथेववादयः शब्दा उपसमानानन्तरप्रयुक्ततुखादिपदसाधः- 

रणा च्रपि श्ुतिमात्रेणोपमानोपमेवगतसादृश्यलच्तणएसस्वन्धं 

बोधयन्तौति तत्सन्नाे ओतौ उपमा । एवं तत्र ^तस्वेबेत्यनेन” 

दवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । तुल्यादयस्तु “दासेन तुल्यं 

सुखम्” इत्यादौ उपनेय एव । “कसल सुखस्य तुम्” इत्या- 

दावुपमान एवः “कमलं मुखच् तुल्यम्” इत्यादावुभय्रापि 

विद्याभ्वन्तौति ब्र्घनुसन्धानादेव सस्यं प्रतिपादयन्तीति 

 तलस्वावे ार्थी। एवं “तेन तुल्यम्” इत्यादिना तुच्या्ेः 

विहितस्य वतेरुपादाने । 

दे तदित समाकसेऽथ उाक्ये ॥ ६५० ॥ 

डे यौतो श्रार्थीँ च उदादहर्यम्। 

'“सौरममम्भोख॑हवन्मुखस्य छम्भाविव स्तनौ. पोनो। 
दयं मदवति वदनं तव शरदिन्दुयधा, वाल्ते !* ॥ (म्) 

प्रत क्रमेण तरिविधा यौत) 

"मधुरः सुधावदधरः पलवतुल्योऽतिपे्तवः पारिः। 

दकितखगलोचनाभ्य सभौ चप्रजे च लोचने तस्याः” । (ल) 

। (र) तद्धितसमासवाक्वगरतां विविधां ग्रौतीसुदाषरति सौरभसिति। ई 

वाल} तव मुख सौरभम् श्रन्मोरुडवत् ध्रम्मोरुदटख तुख्यम् भव तुल्यां 

वत्प्रत्ययछ तदधितगता यौती। सनौ कुम्भाविव पौनौ पव कुभाविैति 

समासगता शवेन सद्र निव्यसमासो विभरक्तेरतुक् वैति लच्तणात् । वदनं, 

रदिन्द्यथा दयं सदयति द्वाटयति। श्रव वाक्यतः यौनौ। 
(च) चिविष्दामार्यसुदादरति मठर षति! तस्याः श्रघरः मुधावत् 

भधरः भत्र सुया तुल्य इति तुल्यायं वतुप्र्ययात् तद्धितमता भरार्यो । पाणिः 

पलबतुस्यः पद्ववेन खटशः चतिपैलतः श्रतिकोसलः । भरत समासगता भार्धौ। 
षटचने च चकितखगलोचनाभ्यां चण चप्दये च! भत्र वाक्यगता भर्व | 



नवमः परिच्छदः) ` ४६९ 

श्रत क्रते तिविधा श्रार्धी |. 

पर्ण षड़ंव तत् ॥ ६५० ॥ 

" स्पटम्। 

लुप्रा सासान्यध्सादिरेकस्य यदि दा दयोः । 

वार्ण बालुपरादाने ग्रौलयाथीं सापि पूर्ववत् ॥ 
६५१ ॥ [ ठ | 

सा रुपा! तद्धेदसाद) 

 पूर्गाववर्मलोपै सा 
विना शीतीन्तु तदित ॥ ९१२ ॥ [ष्] 

मा लुप्तोपमा धर्मस्य साघारफगुगक्रिधारूपस्य सापे 

पृण¶ीवदिति पूर्वोक्तरौव्या पट्ूप्रकारा, किन्ते तदित श्रौत्या 
्रसम्मवात् प्चचप्रकारा। | 

उदार ष्पम् ! 

“मुख सिन्दुयवा पाणिः पन्नवेन समसः प्रिये {1 

वाचः सुधा इवोष्ठस्त विस्वतुल्यो मनोऽश्मवत्" ५ (प) 

(व) नुरोपमामारहनुमेति | सासान्यधादः एक दयीवा वरयाणंडा 

ष्दगृपादानि स। उपमा नुमा मवति ना दपूर्दवत् पटवत् श्रौतौ सार्घीद) 

(अ) परति) सा गुहोपमा परमद साधारपगुदल्षियास्पनय लोपे 

नेद्धिते श्रीह रिणा एूषठोदद् मदति। 

{प ) सख्रमिति। इ ग्रि! ततव सखम् प्रददा, पादि: पदेन 

` नमः, वाः दचमानि सुधया पव्, सोटः विम्दवुस्यः, ननः द्यम् भग्नश्त् 
पापाप्वुष्दं कटिगस्ति भादः पपर प्रसते दाव्यगता द्रौवौ, हदव 
पाद्यत शारद ददी स्माच्मवा ग्रतः, वतुं सागता सारथी पष्य 
पद्िम्नहा भार) । 



५०० साद्िल्दपणम्। 

आधारकर्मविदिते दिविधे च क्यचि क्यङि । 
कार्मकर्वोर्णसुलि च स्यादेवं पञ्चघा पुनः ॥ 

` ६५२ ॥ [स 

ˆ धमेलोपे लुपषेतयतुषज्य॑ते। कयच्क्यङ््णसुलः कलापमते 
विसाथिणमः। क्रमेणोदाहरणम् । | 

“शअन्तःपुरौयसि रणेषु सुतौयसि त॑ 

पौरं जनं तव सदा रसणौयते खौः। 

दृटः प्रियाभिरखतवयु तिदशंमिन्द्र 
सच्खारमत्र भुवि सच्चरसि सितीश }"” ॥ (द) 

““अ्रत्रान्तःपुरोयसि” इत्यत्र सुखविद्धाराखदल्वस्य “"सुतौ- 

यसि? इत्यच स््रेहनिर्भरत्वस्य च साधारणधम्यस्य लोपः। 

खवमन्यत्र। इद च यथादितुल्यादि विरहात् खौत्वादिविश्ेष- 
चिन्ता नास्ति। इदटच्च केचित् मरौपम्यप्रतिपादकस्य वतेर्लोपि 

उदाहरन्ति तदगुक्तम्। क्यङादेरपि तदर्घविहिततवेनौपम्य- 

प्रतिपादकलत्वात् । ननु क्यङ्ादिषु सस्वगौपस्यप्रतोतिनास्ति 

१. ~ 

(ख) आष्ठारेति।! चाघारकर्मविद्धिते दिविध क्यचि, क्यङि कर्मकवो- 

पंसुलि च व्येव पञ्चधा पञ्चप्रकारा लुप्ता पुनः घर्मलोपे भवति । 

(ष) भरन्तःपुरौयसौति। हेदितौश। वं रणेषु अन्तःपुरोयसि अन्तः 

. पुरेषु प्व घ्राचरसि, भरते घाघारविदितक्यच् । पौरं जनं सुतौयचि सुतमिवा- 

चरसि, भव कर्मविद्धितक्यच्। चौः लीः सदा तव रमणौयते रमेव 

श्राचरति, श्रव क्यङ् । प्रियाभिः धरुतदुतिदर्भम् अ्रखतदयुतिरिवैत्ययः ट्टः, 

चत कर्मविदितणसुल् । श्रत भुवि इन्द्रसचारम् इन्द्र इव संचरसि, श्रव 

एधविद्ितप्चुल् । घव प्रथमे सुखविहारितयेति दित्तौये -संहातिश्रयैनेति 

रखती खन्तोपदायितयेति चतुथं घाद्वादकलेनेति पञ्चमे निरभयलेनेति खापारब- 

चघमलोपः । ॥ 
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प्रत्ययत्वेनाखतन्वत्वात् इवादिप्रयोगाभावाच्वेति न वाच्यम् । 

वा्यपादावपि तथा प्रसङ्गात्! नच कल्यपाटौनासिवादि- 

तुच्यतैपस्यस्य वाचकत्वे, क्यडादीनान्त॒ द्योतकत्वम्; 

दवाढीनासपि वाचकत्वे नि्याभावात्) वाचकत्वे वा 

समुदितं पदं वाचकं ^प्रक्तिप्रत्ययौ खखा्थवोघकौ” इति "च 

मतदव्रेऽपि वल्यादिक्यड(योः मःस्यतेषेति। यच्च केचिदाडः 

““वत्यवादय इवायरयेऽनुभियन्ते ( च ) क्यडादयस्त्वाचारा्ें 

दति” तदपिन। न लु क्यडादय आचारमात्रार्था रपि 
तु सादृभ्याचारावी इति तदेवं धर्मलोपे दशप्रकारा लुता । 

उप्रमानानुपाद्ानें 

हिधा वाक्छससासयोः ॥ ६५४ [ कं | 

उदाहरणम् । 

"तस्या सुखेन सदशं रम्यं नास्त न वा नयनतुल्यम्” । 

अत सुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयोगंम्यमानत्वादृपमान- 
नोपः। श्रतरैव च “सुखेन मशम्” इत्यत्र “सुखं यथेदम्” 

(च्च) मद्ंति | तदयरिद्धितत्वेन वव्यध्तिहितत्वेन भौपम्यश्रतिपादक- 

त्वात् चापकतात् । सम्यक् सम्पूर्णा, पम्वतन्तत्वादिति प्रवयानां म्वातन्तेणध- 

योधकतः गाल्ति प्रलतिप्र्ययौ मदाय द्रुत एति नियमात्। कक्यपाटादिति) 
सन्पपाद्िप्रतपयम्यदै तया वत्ंपि शति बकु न शक्यते, तव धर्मलोपे एत्या 
वाप्यः तदय्मेषां क्ोमेद इतिभावः । नि्याभावादिति! स्देद्टि निपाता 

श्योसका एद मु दाचका षति रेत् वदन्ति तन्ते दृरवादीनासत्वि 

सात् सपप्ददादरतेनामिमतानां वाचकं सन्देहः, ङिवाच्यः प्रद्ाना- 

{सि भाषः । सनुरियम्ते हिधीयन्ते। | 

(श) ऽपमानति। छउपमोयते सनेनेदि उपमानम् न्द श्रनुदाट्निः 
पापदसमार्याः दिदा--द्ाद्रयता सुहा, ममागतः नहा षन्दद्ः। 
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इत्ति "नयनतुल्यम्" इत्यव “हगिव* इति. पाड यौव्यपि 
सम्भवतौत्वनयोर्भेदयोः प्रत्येकं ओौत्यार्थीत्वमेदेन चतुरविधल्व- 
सम्भवेऽपि प्राचोनरोत्या दिप्रकारत्वमेदोक्तम् । 

स्री पस्यवाचिनो लोप 
समासे क्रिपि च दिधा॥ ६५५ ॥ { ख| 

क्रमेणोदाहरणम् । 

“वदनं खगशावाच्याः सुधाकरमनोहरम्* । 

“गदभति श्रुतिपरुषं व्यक्तं निनदन् महात्मनां पुरतः” ॥ (ग) 

अत्र “गदभमति" इत्यत्र भ्रौपस्यवाचिनः क्िपो लोपः। न 

घे उपमेयस्यापि लोपः । “निनदन्” इत्यनेनैव निदेशात् 1 
१० [4 न 

दबा समस वक्यच 
तोप अ 

लोपे धर्मोपमानयोः ॥ ६५६ ॥ [ घ | 
[{ हिन क 

“तस्या सुखेनेत्यादौ” “रम्यम्” इति स्थाने “लोके” इति 

पाठेऽनयोसदाडरणम्। 

क्तिप्समासगतां देधा 

धम वादिविलोपने ॥ ६५७ ॥ 

(ख) भौपस्येति। श्रौपम्यवाचिनः वादैः लोपे समासे किंपि च प्रत्यये 

दिधा भदति। 

(ग) वद्नसिति। खगशावाच्या; वदनं सुधाकर्वत् मनोद्रम्; भत्र 

श्यौपम्यवाचकलीपे समाखगता लुप्ा। गदभतौति। मद्ात्मनां पुरतः भ्रग्रतः 

यतिपरुषं योवकटु निनदन् व्यक्तं स्म गर्दभति गर्दभ इवाचरति । 

(च) दिषैति। धर्मस उपमानख च उभयोः लोपे समासे वाद्येच 
दविधा सवति। क्िविति धर्मद दवादेष उमयोविलोपमे क्िप्खसाखगतलेन 
द्विधा मदति। ह" 
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उदाहरणम् । विधवति सुखान्लमस्याः५। श्रत विघव- 

तौति मनीदरत्रक्िपूप्रत्यययोलेपः। केचिचछत्रापि प्रत्यय- 

नोपमा; “भुखालम्” इति च समासगा (ङ )। 

उपमेयस्य लोपे तु 

स्यादेका प्रत्यये क्यचि ॥ ६५८ [ च| 
, यथा] 

शश्ररातिविक्रमाल्लोकविकस्लरविलो चनः । 

कपाणोदग्रदोर्दर्डः स सदखायुधीयति” ४ (छ) 
श्रत स सहस्रायुघसिव आ्रात्मानमाचरतौति वाक्ये उप- 

मेयस्यात्नो लोपः! न चेह श्रौएम्यवाचकलोप उक्तादेव 

न्यायात् । अत्र केचिदाहः "सदृखायुषेन सदह `वत्तेते इति 
ससरखायुधः “स इवाचरति" इति वाक्यात् स सहसरायुधी- 
यतीति पदटसिरौ विशेष्यस्य शब्दानुपपात्तलादिद्ोपमेयलोप 

दति तन्न विचारसद्धम् । क्तरि त्य चोऽनुशथाखनविसदत्वात् । 

धमीपमेयलोपेऽन्वा ॥ ६५८ ॥ 
यथा । 

"यश्च सि प्रसरति भवतः चौरोदौयन्ति सागराः चर्व” । 

(खः) दिधवतीति। स्या; सुखाल विष्वदति दिष्ठसिवाचरति । | 

मष्ठालमिति खन् सलसिवेति उमारे भौपम्ववाचकलीपः, घर्म मनी$र- 

न्दर खोपो चोध्यः। 

(ड) छपसथ्यति! उपमीयते य दति उपमेयः त्य ! स्पटम्। 

(रू) श्वरातोति। -भधरातौनां भदृष्पं विक्रमस्य सालोठेन टणनेन विक. 

स्वरे शिकासं सते विम्फारिते दन्यः विष्ोचने येन तपाभूतः, वधा पादेन 

म्द गेम टगः भौपषः दीदष्डः दाष्षद्ः यन्य तथोः सः सदडलादुधेस्ति। 

सयदाममविस्दन्दात् न्यादरस्म्यसलविरोषात् भाषारक्सषोरेद तदिधाना. 
देति श्वारः। थीत | 
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अरत च्तौरोदमिवात्सानमाचरन्तोव्युपमेय आता साधा 
रणधमंः शक्ता च लुसौ । 

विलोपे च समासगा ॥ ६६० ॥ 
यथा। “राजते खगलोचना” 1 | 

अतर खगस्य लोचने इव च्यले लोचने यस्या इति समासे 

उपसाप्रतिपादकसाधारणधर्मोपमोनानां लोपः) 

तेनोपमाया मेदाः स्युः 
सप्रविंशतिसंख्य काः ॥ ६६१ ॥ 

पूर्ण षड्विधा लुप्ता च.एकाविंशतिविघेति मिलिला स 

विंशतिप्रकासेपमा। एषु च उपमामेटेषु भ्रलुपसाधारणधरमेषु 

सेदेषु विशेषः प्रतिपाद्यते । 

एकरूपः क्रचित् कापि भिच्वः साधारणो गुणः। 

मिन्ने विम्बानुविम्बलं शब्दमातेण वा भिदा ॥ 

| ६६२॥ [ ज | 
श्रत एकरूपे यथा उदाद्नतम्। “मधुरः सुधावदधरः? 

दत्यादि। विम्बप्रतिविस्बलत्वे यधा 

“भल्लापवजितैस्तेषां शिरोभिः मशुलैर्मदयेम् । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः सच्चतौद्रपटकैरिव” ॥ (भ) 

(भ) एकद्प एति।  विख्वानुविन्नतल्वं प्रफिधानेन गम्यखाम्बलम्। 

भिदा मेदः ।` 

(भ) भतेति। रघ॒दिग्विजथव्ंनमिदम्। सः रघुः भकतिन अस््रविेषेय 
~ भपवजिंसतानि छत्रानि तैः ग्मदुलेः तेषां शिरोभिः सरघाभिर्मघमविकाभिगयत्तिः 

भोद्रपटलेरिव मधचक्रीरिव मौ ष्वव तस्तार कादयामाख । " 
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श्रत मयुः" इत्यस्य "खरघाव्याप्रः" इति दृ्टाखयत्- 

प्रतिविस्वनम्। गव्द्मातरेण भिन्रते यथा 

नश्मेर्.विघधाव नयनं विकसितमिव नौलसुत्पलं मयिसा। 

कथयामास कछश्राष्ये मनोगतं निखिलमाकरूतम्" 7 

प्रत्न एके एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपमावच्छन्द् 

सेटेन निटि । 
कटेशरि ववर्तति 

एकदेगविवत्तिन्युपमा वाच्यत्वगम्यते । | 

भवेतां यत सस्यस्य ॥ ६६३ 1 [ अ | 

यथा! । 

“ने ै रिवोत्पकतैः पञ्च सुखैरिव सरःयियः। 
पटे पदे विभान्ति स्मर चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥ 

प्रत्र उत्यलादौनां नेतादीनां सादृश्यं वाच्यं, सरःश्नीणा- 

्वाद्नासाटश्व गम्यम् । 

कथिता रशनोपमा 
घोध्वं > यघोष्वसुपसेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥ 

६६४ ॥ [ट] 

~" ~ - - -~---~ --~ -- --~ ------ ---~ ------~-~-----~-~---~---~----~-------~--+ ~~ 

+. 
८) एकटेशववतिनीचपमासाई एकटय्ेति । यव साम्य साटश्यय 

वाष्दत्वरम्दते वाद्यते मम्दद्दष्ट इत्यः भवेदां खा एकटेथदिव्िनो द्पमा ` 

कदु स्थितत्वात् म्यो एकर्टृददिदिमी संतति योध्यम् । । 

(ट) रद्मोपरानारह रूष्तिति। यथाभवम् छपरानरम् प्रमेय यदि 
सपमान्वाम्दत् सदा रमनोपना कप्त, रेद्नाष्टारो ततुरुटदयरबनात् श्यं 

सद्वि मादः) 

४२ 
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यथा । 

“चन्द्रायते शक्तसचापि दंसो 

` हंसायते चारुगतेन कान्ता । 

कान्तायते स्मशेसुदेन वारि 
वासैयते खच्छतया विदायः? ॥ (ठ) 

मालोपमा यदेकसखो- 

पमानं वह दश्यते ॥ ६६५॥ [ ड ] 
यथाः । 

“ष्वारिजेनेव सरसो शशिनेव निभ्ौधिनौ। 

यौवनेनेव वनिता नयेन खौमेनोदरा” ॥ 

क्चिदुपमानोपमेययो्हयोरपि प्रक्षतत्व' दृश्वते । 
“दं सखन्द्र इवाभाति जलं व्योमतलं यधा । 

विमलाः कुमुदानौव तारकाः शरदागमे ॥ 

श्रस्य रान्नो ख्हे भान्ति भपानोता विभ्रूतयः। 
पुरन्दरस्य भवने कल्पठत्तभवा इव» । 

रतो पमेवभरूतविभूतिभिः “कल्यहच्भवा इव” इल्युपमानः- 

भूता विभूतय श्राक्तिप्यन्त इति आाक्तेपोपमा । अतैव “ग्द 

इत्यस्य" “भवने इत्यनेन प्रतिनि्देँशात् प्रतिनिरदेश्योपमा 
त्यादयख्च न् लक्िताः। एवंविधवैचितयस्य सहदधा 

सन्दशंनात्। 

(ठ) चन्द्रायते ति। विद्धायः भाकाध्रम् भाकाश्विदायषौ इव्यमरः। 

खन्यत् सटम्। । ` । 

(ड ) मालोपमामाइ मालीप्ररेति । एक उपतेयस्य यत् बहु उपमाव 
र्यते खा सात्लोप्रसा। । 



दशमः परिच्छदः ५ ०७ 

उपमानोपमेयल- 
> 9, क ष मेकस्येव लनन्वयः 1 ६६६ ॥ [ ट]. 

श्रधीटेकवाक्ये! यथा 

प्राजी वमिव राजीवं जलं जलमिवालनि। 

चन्द्रयन्द्र् इवातन्तः शरत्समुदयो द्यते ॥ 

श्रत राज्ञीवादौनामनन्यसदशलंप्रतिपादनार्धसुपमानोप- 
भेयभावो वैवलतिकः। “राजीवमिव पाथोजम्” इति चास्य 

स्ाटानुप्रासादिविक्ो विषयः! किन्ततोचितत्वादटेकशब्द- 

प्रयोग एव येयान्! तदुक्तम् । । 

“भप्रनन्वये च शब्टैक्यमौ चित्याटातुपद्भिकम् । (ण) . 

अस्मिंस्तु लाटानुप्रासे सादादटेव प्रयोनकमिदि'ः॥ 

पय्ययिण दयोरेत- 

दटुपमेयोपमा मता ॥ ६६७ ॥ [ त | 

एतदुपमानोपन्नेवत्वम्। ्रथाद्ाचहइये । यथः । 
4. <~ ९ ~ “~ अ 

कमक्तेव मतिमतिरिवि कमल 

तन्तुरिव विभा विभैव तनुः 1 

धरणीव एतिष्टतिरिव धरणी 

सततं विभाति तद यस्य दत ४ 

(र) पनन्दयसाष उपमानेति) प्कनधैव ठपमानोपमेयत्दम् छन्दः! 
{थ ) सनन्दयेप्ति। भावुपद्विष्म् दायत्तम् + .. 
(त) छपेसोपलामाष्् पष्ददिर्ति। इयोः एपमागोपननेययो; एतत 

षटएमरोदमागलष् इदः उपमेयोपमा मता| 



४० ` साददियदषयम्। 

शरतास्य रान्न: चौहद्यादिसहशं नान्वदस्तत्यमिप्रायः ! . 

सटशानुभवाद् वस्तुस्पतिः स्मरणसुच्यते ॥ 

६६८ ॥ [घ 
यथा) । 

^“ ्ररविन्दसिदं वौच्च खेलत्खच्छनमच्् लम् 
स्मयमि वदनं तस्यास्ार् चञ्चललोचनम्? ॥ 

“मवि सकपटम्” इत्यादौ च स्मृतैः साद्ृश्वालुभवं विनो- 
यापितलयान्रायसलङ्कारः ! राघवानन्दमहापाल्ास्त्, वैमा- 

दृश्यात् (द) स्मृतिमपि स्मरणालद्कारमिच्छन्ति। तोदा 

रणं तेप्रामेव यधा) 

“शिरौषरूदौ भिरिषु प्रपेदे 
यदा यदा दुःखश्रतानि सोता) 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्य- 

लक्ताफि दध्यौ गलदश्यु रामः” ॥ (ध) 

रूपकं रूपितारोपाद् 
विष्ये निरप्रके॥ ६६९ ५[न | 
भन = ~ 

(थ) खरणसाहइ रुटेति। सखटथ्स्य वस्तुनः भरतुभवात् दथनादिञन्य- ` 

श्वानात् वस्तुनः श्र छतिः भनुभेवः सरणम् उयते । | 

(द) वरैखाद्श्चात् विखटश्रस्य वस्तुनः थनुभदादिवत्यधः) 

(ध) शिरसैषेति। शिरीपख्दौ श्िरीषकुसुमसुकुमाराद्गी सीता गिरिषु 

पर्वदेषु यदा यदा दुःखश्रतानि प्रपेदे प्राप, रामः तदा तदा खदमैषु गदेषु 

भ्या; खौतायाः सौदख्यलकच्वारि सुखसन्तानान् गलदश्र वथा तथा दध्यौ विन्त्ा- 

माछ सखारेव्यधः । अत्र विखटश्ख दुःखश्तश्छानुभवात्'सुखशन्तानख्यरयम् । 

(न) दपकमाडइ स्पक्रसिति। निरपषे प्रकविगीपनम् श्रपषवः तद्रहिते 



देणमः परिच्छरदः। ४९९. 
क क क 

श्टःपितति" परिणासाद् व्यवच्छेदः पतच्च परिणामः 

परस्तादे विक्षैचयिष्यामः \ “निरपद्कवः' इत्यपद्टुतिन्यवच्छे- 

दग्येम् । । 

तत् परम्परितं साड 

निरङ्सिति च निधा ॥ ६७० ए 

तद्रूपकम् । तत्र । 

यच कस्यविदारोषः परासेपयकारगम् 1 ` 
तत् परम्परितं शिष्टाश्चिष्ट शब्दनिवन्नम् 1 

प्र्ेकं केवलं मालादपद्धेति चतुर्विंघम् ॥ 
६७१ ॥ [ पर| 

तत्र विट शब्दनिवन्धनं केवरपरम्धरितं यथः । 

प्रादवें अगटुदृष्डराजमर्डलेरावे 1 

्रौद्धसिंहमद्यौपाल ! खस्स्त्, तव वाडवे ॥ (फ) 

श्रढ राजमण्डले कंपसन्नूर एवे चन्द्रविम्बसित्यासेणे 

राजवाद्धेः साद्लासेदे निसित्तम् । माल्लारूपं यथः । 

~ ---~~~-- ~~ ------------------~-~----~----~-~------- -- ~~ 

विषये उपय शपित खपसागख चारोपाप् तादाताध्वाखात् रपद स्पकार. 

दारः पष्दाएद भदाष्प्यः नतु दाप्तय स्ति योध्यम्} 

(प) यतेति! कलदित् घारोपः पर तपय कार्पं तच् ररम्दःरतं 
स्प, ससु दतुं संपारोनवदा वटं सालास्पट, शद्धे देवं 
माश स्परतति। | 

[ 

(फु) चाष्दं पति! र दोरस्रिस्होयषट! चददे दुद लममुभर 

पएस्णाम्ाप् उष्टा सट्टा) र्दे तद द्ाषट् स्रद्धि ष्षट्) 



११० साहित्यदर्पणम् । 

“्पद्योदयदिनाधौशः सदागतिसमौरणः 

भूश्टावलिदमोलिरेक एव भवान् भुवि” ॥ (ब) 

अत्र पद्चायाउदय एव पञ्यानासुदयः, सतामागतिरेव 

सदागसनं, भश्तो रसजान एव पवता इत्याद्यारोपो 

रान्तः सूधल्वायायेपे निमित्तम् अक्िष्टशव्द्निवन्धनं 

केवलं यथा। 

` भ्पान्तु वो जलदश्यामा: गाङ्गज्याचातकक॑श्षाः। 
चैलोक्यमर्डपस्तम्धाश्चत्वारो इहरिबाहवः ॥ .(भ) 

अत्र तैलोक्यस्य मर्डपत्वारोपो दरिवाह्ृनां स्तश्नलारोदे 
[कन 4  निभित्तम्। मालारूपं यथा । 

५समनोजराजस्य सितातपतं 

यौ खर्ड चिच हरिदङ्गनायाः \ 

विराजति व्योमसरःसरोजं 

कापूरपूरप्रभमिन्दुविस्वम्” ॥ (म) 

(षव) पर्मति। एक एव भवान् भुवि परन्नायाः ल्पा; उदये भ्रन्यठंः 

पद्मानासुदवे दिनाधीशः सूय्येः सताम् चागतौ अन्वव खदा यती समीरणः | 

वायुः, तधा भृतां रान्नाम् अन्यत्र पवतानाम् भाविषु ग्रेिषु दम्भोलि 

वचम्। 

(भ) पान्विति। नलदण्वासाः नवनीरदश्वामवर्णः शार््गखय धनुषः 

न्यायाः मौर्व्याः त्राघातेन श्राखफालनेन ककंश्राः कठिनाः तैलोक्यं तिसुवनमेव. 

“मण्डपं खं तय स्तम्भाः अवलस्बनदाङ्णौय्धः चत्वारः इरिवा्वः वः युष्मान् 

पान्तु रकचतन्तु } । 
(म) मनौनेति। मनोजरानख कामद्पतेः छखितातपक' त्ेतच्छतरं इसि ' 

दद्रनायाः दिगद्भनायाः ौखरडविवं चन्दनतिचकं व्योम भाकाश्चमैव खर 

नम्य खरोजं पश्र कपू रपूरप्रभं कपू रपुद्धख्टथ्म् शन्ट्विस्ं चन्द्रमरतं 

¶्विरयालति। 



ज 

दशमः परिच्छटः) ५१९१ 

श्रत्र मनोनादेः रानलायारोपथन्द्रविग्वस्य सितातपत्र 

लादयासेचे निमित्तम्! णपु च “यालमुजादौनां राजलाया- 

रोपो राजमण्डनादौनांः चन्द्रमण्डलल्वाद्यासेपे निमित्तम्” 

ति केचित्। | 

ग्रङ्धिनो यदि साङ्ख्य रूपगं साद्गमेव तत् । 

समस्तवस्तुविषयमेकदेभशविवत्तिं च ॥६७२॥ [य] 

तच! 

श्ररोप्याणसशेषाणं 

शाब्दत्वं प्रधसं मतम् ॥ ६७२ ॥ [ र | 

प्रथसं समस्तवस्तुविधयं यथा) 

“रावणावग्रहक्तान्तसिति वागस्तेन सः 

च्रसिषहष्य मर्च्छस्यं छष्णमेघस्तिरो द घे ॥ (ल) 

श्रत कष्णस्य मेघत्वासेषे वागाद्ीनामसखूतलत्वायारीपिहः. 

त्वम् 1 

(य) भद्विनप्ति। सङ्ूख षटरसष्ितिस्य अद्धिनः यत् स्पषंतत् साद 

स्पकम् । तद् दिदिधं--समस्तदम्तुदिषयं, तधा एकदटेयदिवर्सिं ) | 
(र) ममस्तवस्तुविषयमाई। भारोप्याएानिति।! भ्देवादयो सर्वेषास् 

ारोप्यायास् उपलानागां चाव्यय शन्दप्रतिपाद्यते प्रथमं समस्दवम्तुदिषय- 

सिप्यदः सतम् । 

{ख् ) छदाघटरति रावरेति। रहः एव सेधः र्टरेदः सादपः पद 

सदयः रदप्रतिदखः तेन् एनः मच् देबः एव थसं तत् शति पूर्दोशेन वामेव 
ससं शं तेन भमिहष्य तिसेदपे भर्म्ताहितः। अव हरस्य ईघतवारोप- 
सुष्पाद्माय सदद्रानां एदंदाम् भमतादौगं बायादिषएु माततोपात् साङलं 

एकमिति भरोप्यम्। 



५१२ सादितयेदेप॑णम् } 
क्त | (1 ध । 

धवं कखखचिटायल- 
~ न 6 सि त ~ ४ | ठ 

मेकीदेशविवत्तिं तत् ॥ ६७४ ॥ | व | 

केस्यविटायेप्यमारस्य। धथा। 

“लावस्ठसमधसिः पू्णसास्यमस्या विकखंरम्। 
लोकलोचनरौलस्वकटरनैः कैन पौयते १ ॥ (श) 

र॑ लावणखोदौ मध्वाद्यासेपः शब्दो भु पञ्चत्ारोपं 

श्रथैः। नच इयमेकदेशविवर्िन्युपमा विकाखरत्वधमेस्या. 
शेष्यमाणे पद्मं मुख्यतया वर्तनात् सुखे चोप च॑रितल्लत् (ध) 

निरद्गं क्षेवलस्यैव रूपणं तद्पिं दिधां। 

भालाकेवलदपत्वात् ॥ ९०५ ॥ [स] 
तत्न मालारूपं निरष्कः चथा। 

. “निम्राणएकौशलं घातुश्चन्द्रिका लोकचन्तुषाम् । 

त्रतेडाग्यहमनद्स्य सेयसिन्यवरेचणा ॥ (ह) 

{व \ एकदेथविवर्तिख्पकसाई यवरेतिं । यंव कखचित् भायोष्यसा्यसः 

पातम् भ्वशात् लभ्यलं तत् एकदश्रविवततिं स्पकसिति ओेषः। 

(श) उदाद्रस्ति लवणयति! भरा; कान्तायाः लावरानि एव मधूनि 

तैः पूयं विकग्रम् पाख इखं केः लोकानां लौचनानछेव रोलम्दकदन्नानिं 

धमस्सभृदटाः तैः न पीयते? धमितु सर्वैरेव पौयते शयथैः। 
(प) विकंखरतेति विकम्डरत्घसंख विकास द्वये; मुख्यतया पराधा- 

न्येन वत्तनात् पवस्ानात् सुखै च उपचरितत्वात् भ्रारोपितत्वात् गुणसाविन वत्त 

नादिन्य्थैः) तघाषयत्र साधम्बम उपमाते सष्यतया स्थितं तत्तिव पकं) 

यतेत उपमेये शितं तव उपतेवेति फलितम् } 

(ख) निर्द्र निरङ्मिति। केवल रएकमावसैव भद्धिनः सपरं 

गिष्छ्रम्। तदपि दिविध--मालाङ्पं, केवलषपञ्च | 

(८९) तवर सादाद्पस्चदादरति निर्मादेति। खा दयस् इन्दीदरेवरः 



दगमः परिच्छदः) ` १५१ 

कैवलं यथा। 

भ्दाक्ते छतागसि भवव्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नान द्ये । 
उदत्कटोरपुलकाङ्रकर्टकागे- 

यद्धियते खदु पटं ननु सा व्यासे" (न) 

तेनाष्टौ रूपके भिदाः ॥ ६७६ ॥ 
चिरन्तनैसक्ता इति शेषः । क्षेचित् परम्परितमप्येकटेश- 

© 

विवत्ति (क) यथा) 

“खद्ः च्यामौविटल्नः ससितिं 

विजयते मानदखर्डनस्य? ! (ख) 

प्रतारः च्छाया मद्िपौलासेपः खद्गे सीविदल्लत्वारोपै 

चेतः) श्रस्य भेदस्य पववन्ालारूपतेऽप्युदादरणं सग्यम् 

«~~~ ~~~ ~~ ~-- - ~~~ ~ ~~ - ~ - ~ -- ------~---~--~------~-----~----~-------- ~ 

धातुः विघातुः निसायकौगनं खषििदितरा लोकवष्ठुषां चन्द्रिका क्पैसुटौ तया 

प्रनद्रम्य कामम्य क्रौडाग्टषम् । ध्त्र !न्दौवरेवग्पास्पे भट्धिनि मालाख्पेय 

निर्मापशोगशनादीनाम् सारोपः। । 

(ख) कवन्तसुदासरति दासैष्तिं।! र सुन्दरि! टदापै कदरे सतासमि 

छापर मति प्रमृषणं पादप्रडारः उवितः शति तोः स्व पादप्रहारेन दृष 

न दुःखमनुभवामोष्येः 1 छउवद्धिः कठोरैः परलकादटुरेटेव कुचटकायैः पादस्य. 

लनितैरिति भावः गदु कोमच्े पदं तदेति गेषः यत् भिदे दिष्यते, नुमः) 

मामैममं स्य्या पीड़ा) मदा प्रद्र कान्तां प्रति तत् कासुर्स्वोक्रि- 

रिथम् 1 घते पृषछकादुरष्पे पिनि केव्टम्य करटकागस सारोपः। 

(क) एषिदिति) रएक्दभविरत्ति परम्परितस्यङ कन्यचिदादत्वसितन्पधः। 
(ख) दाकरनि खग षति) नानषः एव साखन््यः ष्ट्रः चथा 

सानदानाम् चाकलः तसय द्धा ए्यिष्यी तम्याः सोष्िदद्धः श्घुस्पै स्वननं 
स्वदनिदुकमपिमिपः, सीष्दिटाः कमु षव्मरः) उद्रः समिति. 
संर दिश्धते। | 



५१४ साहित्यदर्पणम् 1: 

देश्यन्ते कचिदायेष्याः 

शिष्टाः साङ्गेऽपि रूपके ॥ ६७७ ॥ [ग्] 
ततरैकटेश्विवत्ति ख्विष्टं यथा मम। 

“^करसुदयमद्टौधरस्तनाये 

गलिततमःपरलां शुके निवेश्य । 

विकसितकुमुटेच णं विचुस्ब- 

त्ययममरेशदिशो सुखं सुघां शः” ॥ (च) 

समस्तवस्तुविषयं यथा! अत्रैव “विचुस्बति” इत्यादौ 

पुतुस्बे “हरिदवलासुखमिन्दुनायकेन? इति पाठेन चातर 

श्चिष्टपरम्यरितम् (ङ) ततर हि। भभूख्दावलिदशभोलिः 

इत्यादौ राजादौ पवंतल्वाददिरूपणं विना वणनौयस्य रानादे- 

दईम्मोलितादिरूपणं स्वयैव सादृश्यासम्धवादसङ्गतम् । तर्हि 
कथं “पद्मोदयदिनाधौशः” इत्यादौ परम्परितं, राजादेः 

सूर््यादिना सादृश्यस्य तेजखितादिडैतुकस्य सस्भवादितिन 

वाचम् 1 तथाहि राजादेस्तेजखितादिदेतुकं सुव्यक्तं सादृश्यं 

न तु प्रते तदिवचितं पद्मोदयादेरेव दयोः साधारणधमतया 

(ग) द्यन्ते द्ति। श्चि्ाः भनेकार्था इयथः । | 

(घ) करमिति। चन्द्रोदयवणनमिदम्। भयं सुधाः चन्द्रः भ्रमरेण 

ददिः प्राया; गलितं तमसां पटलं समूदः एव रकं यात् तादे उदयमरहौ- 

घर; एव सनः तस्याग्रे तदुपरि करं किरणं इस्तच्च निवेश्य विकसितानि 

कुमुदान्येव ईचणानि नयनानि यच ताभ सुखं विचुम्वति ! पुषिता्राढत्तम्। 
श्रत पमरेश्दिधि अद्रनारोपय सूर्घाभौ नायकारोप्रख च श्राधैलात् एकदश 

विवर्तितम् । 

(ङ) दिटपरस्परितसिति) यत साषश्ास्मवैन विना भरारोपफं 

वाक्या्ासङ्गति; ततैव परम्परितं य्न तथा तत्र साद्भनिरङ्गयोरवघर ति 
तेपत्पथ्यम् 1 



दथमः परिच्छदः! ५११ 

विवच्नितल्वात्, इद तु मद्धोधरदटेः स्तनादिना सादृश्यं 

पौनोनतद्रला दिना सुव्यक्तमेवेति न च्िष्टपरम्परितम् । कचित् 
समासाभावेऽपि रूपकं द्वके! यथा! ` 

“सुखं तव क्रुरद्मनि ! सरोजमिति नान्यथा । 

क्चिदेयधिकरणयेऽपि (च) । | 

। यथा। 

“विदधे सधुपेण्णौमिद सख लतया विधिः" । (क) 
क चिदैधर्म्यःपि (ज)। 

यथा। 

"सौजन्ास्बुमसखलो सुचरितालेख्यदयय॒भित्तिगुण- 

च्योतस्ना कष्ठ चतुदंभौ सरल्लतायोगश्वपुच्छच्छटा । 
चैरेषापि दुराणवा कलियुगे राजावली सेविता 
तेपां शूलिनि सक्तिमालसुलमे सेवा कियत् कौ लम्” 1 (भ) 

ददं मम। श्रत च केषाचिद्ूपकारां शव्द्सेषमूलत्वेऽपि 

(घ) चैयधिकरष्ये षति उपमानोपनेययोभिन्नविमक्तिरवि इन्यधः । 
(४5) छदार्रति बरिदधै एति। चिधिः ट नायिकायां चूदतया 

सपवी भस्यवर्टी विदधे । षव दू्टतायां व्यधिषठरपायां सष्पये्यासेषः । ` 

(ख) धैघम्दें ति। दिरदधर्मरषावे एव्यवेः। । 

(भ) उदार्रति खौञनेति। खीलन्यरेव म्द लसं तस मर्ख्छष्ठौ 
मरभूषिः ्ौलन्परीनेव्यदः, सुषचरिसमेव चारेय्यं वितक्म तख दाभिषिः 
पाकागस्पङुस टुश्रितेति पादः, गुाएवन्योतूघा तासां ठदचतुर्दभो गश. 
पन्या पवः, मरटतायाः यौयः तथ य्प्ष्छष्ट्या कुषटुरटाद्रृखदित्तारः एषा 
दृमी रागी येः किन दुरापया दुटषनटष्दया सेविता तेषां भरिमाव- 
सखे एहमापमणिष््ये दलानि स्प चेदा स्वित् कौदएम् ? भटरटरिक- 
दसि दत्तम्) सते राघाहल्छं सरद्धल्दायारोपः खौलन्याग्ुशादिददाधन्य 
ससद्वयद्मत् देएयदनाधप्स्विः 1 



५१६ सग्पदत्यहिम् । 

रूपकविशेषलाद्थलङ्रमध्ये गणनम् (अ ) 1. एवं व्य- 
` माणालङ्ारेषु वौदव्यम्। 

अधिकार्ट्षशिष्टय' रवकं यत्तदेव तत् ॥ 

६७८ ॥ [ ट | 
तदेवाधिकारुट्वेशिच्यसंशहरू्पकम् । यथ मम । 

“इटं वक्त साक्ाहिरहितकलङ्ः शशधरः 

सुधाघारयधारकिरपरिणतं दिष्वसधरः। 

द्मे मैते रालिन्दिदिमधिकशयेमे कुवलये 

तनुर्लावण्यानां जलधिरवगा ड सुखतरः” ॥ (द) 

अत कलदुरादिल्यादिना अधिकं वैश्यम्) 

बिषयात्मतयारप्े ग्रकतार्थीपयोगिनि । 

परिणामो भवेत्तृल्यातुल्याधिकरणो हिधा ॥ 

६७९ ॥ [ ड | 

(ज) शब्दं षमूलवेऽपौति कपकविगेपवात् स्पकदय पिग्रोषतात् भ्राघा- 

न्पादिव्यघः । 

(र) भरषिकेति। भधिकम् पादः प्राठः वैधिश्यः वैचित्र येनतत् 

ङ्प्रकं तटेव प्रधिकाष्ट्ठैरिथ्यनामकम् । । 

(ठ) उदाद्टरति इदभिति। इदं दृश्यमानसिवयथेः वक्रे सुः साच्रति् 

सयं विरद्दितकलष्ः निलङ्ः अश्षरः चन्द्रः सुधाधाराणाम् भरतधारा 

ष्धाम् भाधारः भाख्दम् भधर; चिरपर्णितं सम्यक् प्ररिपद्ध' विस्वं फल- 

विधेः) भम नेते 'राथिन्दिवस् अरधिके भीमे भधिकशथोभाश्ालिनी 

कुदश्छये नौलोव्यले, नीलोपले कुववेयगिलयमरः ¦ ततुः शरीरं लारख्यानं 

जष्टदिः सप्नद्रः परम् वगा सुखतरः धतिसुखप्रद ष्व्यधः। | 

(ड) परिष्णमाचद्ारमाह विषयेति! भारोष्यं अरोव्यमाखे तस्तुनि 

वविधया्मतया श्रासोपविषयासिन्नतया प्रतताधस्य प्रस्तुतस्य कायख उपएयोगिनि 

खपकारिशि सम्वादरे खतौत्यचः परिणामः मवेत् प्रहतार्योपयोगितवा विष्ये 



रग: परिच्छेदः! 9१७. 

श्रासेष्यमाकस्यासतेपविपयात्मतया -परियमनमात् परिः 

पामः। वया। 

स्मितेनोपायनं दूपदागतस्य क्तं मम। 

स्तनोपपोडमाश्चेषः कतो यूते पणस्तया” 

श्रन्यलापायनपसरौ वसनाभर्णादिभातैनोपयुज्येते, श्रल. 

तु नायकं सस्ावनद्यतयोः सिताच्चेषरूपतया । श्रत्र प्रयसा 
वैयधिकरयेन प्रयोगः ( ठ ) । हितोये सामान्याधिकरणयेन । 

रूपके “मुखचन्द्र पश्यामि" इत्यादौ श्रासेप्यमारचन्द्रादेरुप- 

रच्नकतामा्तनत् प्रकते दभनादावुपयोगः, इद त॒ उपायना- 

टेर्विषयेण तादात्मय प्रकते च नायकसम्मावनादाबुपयोगः। 

प्रतएव रूपके श्रारोप्यस्यावच्छेदकत्वमाचेणान्वयः श्रततु 

तादात्मयन, “दासे कतागसि" इत्यादौ रूपकमेव न तु परि- 
णामः। ब्रारोप्यमाणकष्टकस्य पादमेदनकाययस्याप्रस्तुत- 

त्वात् । न खलु तत् कस्यचिदपि प्रस्तु तकायस्य घटनार्थमनु- 
सन्धीयते (ण)।' । 
१, 

विषरिष्ट द्वारीपः परिषणम पति भादः स च दिधा-वृ्यापिकरषः; 
व्यर्षिश्रयदय। 

(द) उष्ाष्टरतिं सितेनेति। -एखायं पति क्दित् सक्ानताम्डाब- | 

बरूगमिदम् । तवा मल्कान्या तेन सृदटुहसितिन टूरात् भागतद्य टपद्धितख- 

सम पायनम् उपष्ारः हवम् । वया दृते दूतकौडायां सतनोपयोष यदा 
सथा दषः भद्रम पणः कतः। प्रसादं दति वैवधिद्प्प्यन भित्र 
विभक्तम्) 

{ष्ट ) ारोप्वमारटोदि। सारोप्यमादष्त टदमागप्य चन्द्रादर्पष्थवता- 

मादम् छपम्यस्य शभादिद्छरकतमादः पले पन्वुते। . दययोमः -दपङ्ारिः 

त्सम् श्य् दिष्डटेक तिन् ताद्रापाम् मेदः धरह्ठे पर्दते .गायकमनःाय- 

मादो सायकमन्देनजमदि घपयोदः खउपकास्तिम्! रोप्य शपमारम्र 
अर्दने रिरप्रनितमःसेव पल तु परिशामे वदान्यम् श्निददरे- 

४४ 



११८ ` 'सादहित्यदपंणम्।: 

श्रयमपि रूपकवदधिकार्ट्वैशिष्ये दृश्यते । -यथा ! 

“वनेचराणां वनितासखानां दरौ ग्यहोत्सङ्गनिषक्तभासः। 
भवन्ति वतोषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदौपाः* ॥ (त) ` 

रत्र प्रदौपानामोषध्यातंतया प्रकते सुरतोपयोगिनि ` 

अन्धकारनाश्चे उपयोगोऽवतैलपूरत्वेनाधिकारुूद्वैशिच्चम्। ` 

सन्देहः प्रकतेऽन्यर संशयः प्रतिभोल्ितः । 
। र्मी > । | 

श्रुद्ो निश्चयगमोऽसो निश्चयान्त इति तिधा ॥ 

६८० ॥ [ थ | 
' यत्र संशय एव पयथैवसानं स शदः । यथा । 

«किं तारुख्तरोरियं रसभरोडिन्ना नवा वल्लरौ १ 

वेलाप्रोच्छलि तस्य विं लद रिका लावश्यवारां निधेः १ । 
उद्वाटोत्कलिकावतां खखमयोपन्यासविखभ्िणः 
किं साच्तादुपदेशयष्िरथवा देवस्य खह्गास्णिः ९ ॥ (द) 

व्यध; 1. प्रष्ठुतका्यखेति । अव्र नायिकाया भगुनयनसेष प्रस्तुतं पुवके कष्ट. 

कारोपयन खलु तदुपयोगित्वसिति भावः| 

(त) वबेचरापामिति। ` यत द्दिनाद्रौ रजन्यां रातौ दथःकन्दरा एव, 

गृहाणि तेषाम् उन्सङ्गेषु भ्रष्यन्तरेषु निषक्ता: पतिताः भासः याखां ताः. चीषघयः 

खताविर्ेषाः, दनितासखानां समार्व्डणां वने वराणास् भतेलपूराः सुरतप्रदौपा 
भवन्ति। उपेन्द्रववादत् । 

(थ) सन्देहालङ्ारमाष्ट सन्दे शति। प्रकते प्रस्तुते उप्रमेयै श्यै 

प्रतिभोल्ितः प्रतिभया ` परौदक्चा उल्यितः भरन्यस्य उएमानख रसंग्यः सन्देषटः 

पखौ सन्दे; विधा णद्ध, नि्यगभः, तथा निश्यान्तः । ` 

(द ) श्घछदाद्टरति ` किमिति। मायिक्तादगंने कालिननानांः वितर्को 

क्लिर्व्म् । श्यं परतः परिदिश्यमाना काप्रीव्य्धः ताख्ण्यतरोः यौवनदुमख 

स्पभरेर रसातिरेकेय खष्िन्रा निःखता नवा वल्लौ च्चरौ किस् ? वेषा 



दप्रमः परिच्छदः । ५१६ 

यवं श्रादावन्ते च संश्रय एवमध्ये. च निंखयः संनिखयव- 

मध्यः! यथया । ` +" 

गश्रयं मात्तरडः किम् १ स लु तुरण: सप्तभिरितः 

कानु: किम् ? स्वी; प्रसरति दिगो मैप नियतम् 
तान्तः किम् ? सात्तामदिषवहनोऽखाविति पुनः... 

समालोक्याजौ लां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः(घ) - 

श्रत्र मध्ये मार्तण्डायमावनिष्यः राजनिश्ये दितोय- 
संशयोल्यानासम्भवात् ! यत्रादौ संशयोऽन्ते च नियः स 
निश्यान्तः। यथा। । 

किं तावत् सरसि खरोजमेतदारात् १ 

श्रारोखिन्ुखमवभासते तरण्या; १। 

संशय्य तणमिति निचिकाय कथित् 

विव्वोकैवंकसष्वासिनां परोक्तैः" ॥ (न) 

तथ प्रीष्पलितस्य स्फोतोल्धितस लावण्यवारां निः लावयसागरसख दष्रिका 

किम् ? भधवा उदगाद् भयुत्कटा या उत्कण्ठा कान्ताविषयिष्पौ छत्पक्ता 

तष््तां का्मिगासिष्दवः स्वसमयम्ट निलसिड़ान्स्य उपन्पासे चरापने गियन्मिषः. 

प्रएयिनः शद्रारिवः रवस्य सदनखन्वयः सादात् सू्षिसतोव्यः छपरश्यदि 

र एमदं कुर्तेति भ्िदादणडः किम् १ शाट खविक्रीडितं हत्तम्) 

{ध ) निष्यमध्यष्ठटाद्रति सयमिति। राश्नम्यतिरियम् | भयं मार्तण्टः 

पष्य; किम्! खः मातः पप्रमिः मुरनैः पतः युक्तः खनु, तसात्रायं प्रय 

प्रति निपयः। एभादुः पग्रिः ङम्? एष भरप्ररिः निवतं खवांदिग्ःन प्रसरति 

ष्ट ठध्वप्छरष् प्रसिटित्वादिति भादः तक्यात्रायम् भप्रिरिति निष्यः 

सात् सयं हतान्तः यमः किम् ? स्ख दमः मद्िषदषट्नः रष्याद्वायं कतान्न 

धति विष्णः | प्ति ष्यः त्दाम् मो पुरे समालोष्यदटृ्य प्रतिभटाः प्रति. 

योराप दिष्टष्पान् दितिषान् दिदधनि छुदन्ति | {्एिरिषैहसम्। 

{म ) रिष्यान्तचदाङ्रति श्तसिवि। सारात् उमोपे परोगसिरौनदद 

सुरि एदत् दृश्यमान सरोल पप्र डिम ; भाप्मेद्डिद् शषा ररुष्डाः पुरन्ाः 



४५२५ -सादित्यदपैणम् । 

अप्रतिभोलयापितै तु: “स्थाणुवर पुरुषो वा” इत्यादि संशये 

नायमलङ्कारः। । 

“मध्यः तव सरौजलाच्तिः! पयीधरम रार्दितम् । 
श्रस्ति नास्तीति सन्देहः कस्य चित्ते न मासते” ॥ 

श्रतातिशयोक्तिरेव उपैये उपमानसंश्च यस्यैव तटलङ्ार- 

विषरयल्रात्। 

म्यादतस्िंसट्वु्ि- 

भ्रान्तिमान् प्रतिभोल्यिता ॥ &८१॥ (प 

| यथा । ॥ि 

“मुग्धा दुग्धधिवा गवां विदधते कुम्भानधघो वल्लवाः 

करं कौरवशङ्या कुवलयं कुवन्ति कान्ता श्रपि। 

ककंन्भूफलसुश्विनोति वरो सुक्ताफलाकाङ्कया 

सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्बमं चन्द्रिका ९५॥(फ) 

` सखम् भवभारते सप् रति १ क्षित् ननः एति श्वय चयं संशष्य, ववासदवा- 
सिमा वंकषदवराणां पद्मानां पचः भगोदरैः तिष्वोकः विलायव्रिथेदैः निशि 

काय सुखमिति ेषः। ईट् विलाखंः कंतंः पर षु` तस्मत् त॑सुपौसुणखमेवेतंत् - 

दति स्थिरोचकारेव्य्ैः। प्रद्धिणीहक्तम् । ` 

(ष) थान्तिमन्तसादट् साम्यादिति । साम्वौत् सादृष्यात् भ्रतसिनूं व्॑तुनि 

प्रतिभीदित॑ प्रौदर्किखिदाः त॑दवद्धिःः तदस्तवीघः मान्तिमान् | 

(फ) उदाहरति रण्धेति) चन्द्रोदयक्यननिंदम्। सन्दर घना चन 

मंस; न्द्र अन्दिका कंय लनं चिचसमं नं कसते? भपि'तुं संवस्येवेति 

मावः। तथधाद्ि सुगा: भनभिन्नाः वह्ववाः गोपाः दुर्धिया दुरधचरण्वोघेनः . 

गवाम् षधः सनतल दयः कशमान्' विदधते घारर्यन्तिं। कान्ताः कामिन्वः 

भसि केरवंग्रड्या येतोचलबोधेन कंय कवंचंयं ` नीलोत्पलं र्वन्ति धास्यति 

तदा दर्रा. व्याघ्रौ सुक्ताफलाकाद्वधां सो्िकषप्रापपभिदादिष्ट करवाभूफरं 



दशमः परिच्छटः। ५२१ 

धरख्वरसोयापिता श्वान्तिर्नावमनलङ्कारः (व)! यया! 
“श्रक्तिकायां रजतम्” इति। नच श्रसद्रश्यमूला। यवा! 

"मुङ्गमविरदविकषल्ये वरसि विरहो न सद्गमस्तस्याः । 
सङ सैव तैका विभुवनमपि तन्मयं विरहः ॥ (भ) 

कचिद् सेदाट्ग्रहौतृषां विषयाणां तथा क्रचित् ॥ 
[० ५ | दूष्य एकस्यानेकधोहेसो यः स उद्वख इष्यते ॥ 

६८२॥ [स] 
क्रमेणोदाहरणम्) 

प्प्रिवं इत्ति गोपवधूभिः भिश्ठरिति हदैरधीग इति टेवैः। 
नारायण इति भक्तैनद्रेव्यग्रादि योगिभिर्दवः ॥» (य) 

श्रतैकस्छापि भममवतस्तत्तन्नययोगादनेकधोल्ेखे गोप- 
देधुप्रशतीनां स्यादयो यथ्ाोगं प्रयोजकाः) यदाद्धः 

“यथारुचि वथा्थिंलं यथाव्युत्पत्ति भि दतै 
न" "न ~^" ~ ~." -- ~ ~------------- ~~ ---------~-------^~~-----~--~---~--~-~ 

म्टरफणतुशपिगोति उखिनति ! पादू खयिक्रोडितं दत्तम् । व्र उखान्धइन्दिक्ा- 
प्रभादेद अराप्तवदुग्छाद्दिषु तद्पदिः। 

{द} शम्दरमोटापिता स्दभादनाता1 । 

एभ) सुदरति! सतपद्रसदिरष्योः एाटन्तं नास्तीति दोध्यम्। 

(स) ष्द्रेगरमाष्ट एविदिति। सित् प्रोतृष्सं ददद् दा विषया 

प्यवष्टेटकधमापां भेदात् निद्रताव् पः एक्स ब्तुमः अनेकप दषा टेः 

भोम रु ष्रटप्रप्पयते। 

| (शरष्ियप्ति। देशः कष्टः गोपदपूमिः परियप्ति, दहेः रन्दाष्िनिः 

प्रदिवि, दर्दः स्थोष्ट प्ति, मरे: धर्प्ादादिलिः दायदप दि, 
सोमिनि: पएमरादिनिः चष षति, सदाह रटहोरः 1. दद्ुष्वोन्पटति 
¶कसादिगदस्गन्धन् दष्दाददः स्मुपराददः सादिपटेन इान्टन्््ाद 
प्रद् 1 

4 > 



- ५२२ । , सादित्यद्प्र॑णम् । 

च्राभासोऽप्यर्धं एकस्मित्रतु सन्धान साधितः” ॥ (र) 

श्रत्र भगवतः प्रियलादौनां वास्तवलवाद् ग्रहोढमेदाच्चन 

मालारूपकं न च श्रान्तिमान् न च अ्रयममेदे भद् इव्येवरूपा 

श्रतिशयोक्तिः (ल) । तत्र हि “अरन्यदेवाङ्गलावयम्” इल्यादी 
लावखादेविंषयस्य एथकूत्वेनाध्यवसानम् । न चेद्ध भगवति 
गौपवधूप्रतिभिः परियलायध्यवसीयते। भिवलत्वादेर्भगवति 

तत्वा ताच्िकलात्। केचिदाहः “अ्रयमलङ्ारो नियमे- 
नावश्चम्भावेनालह्ारान्त रा विच्छित्तिम्रूलः, उक्तोदाहरणे च. 
शिश्त्वादौनां नियमाभिप्रायात् प्रियत्वादेर्भित्रलाध्यवसायः 
इत्ति णयोक्तिरस्ति तत्सद्घावैऽपि च ग्रहौटठमेदेन नानालप्र- 

तौतिरूपो विच्छित्तिविग्ेष उल्लेखाख्यधिन्नालङ्कारप्रयोजकः 
(व) । खौकर्जनपद वेने “वच्वपच््नरम्” इति “शरणागतः 
्रस्नरविवरम्'' इति “वातिकैः” इत्यादिखातिशयोक्तोविंविक्रो 
विषयः! इह च रूपकालङ्ारयोगः । वस्तुतस्तु “श्रस्वरवि- 

(र) यधारुषौति। यथारुचि यथाभिलां यथार्धिंत्वं यथाप्रयौननवन्ं 
तथान्छत्पत्ति यथान्नानम् एकब्मिन् भ्रथं विषये वस्तुनौव्यर्घः भवुखुन्धानेन भावनया 

साधितः लनितः भाभासः प्रानम् भपि भिदयते एथक् भवति। 

(ल) भवेति। वास्तवलात् ताछ्िकलात् न मालाडङ्पकमिति स्पदे 

श्रारोपस्य पवाम्तवलादिति भावः)! श्र्यवरौयते भरारोप्यते वास्तवलादिति 

भावः। 

(व) भ्रयसिति। नियमेन श्रवग्यन्भावेन भरलङ्गासान्तरख धन्य भ्रर- 

दारस्य विच्छित्तिः वेचि मूलं यख तथोक्तः भअ्रलङ्ारान्तरेषणोव्यापित प्रत्ययैः । 

भन्यखदतः एवायं चमत्करोतोति भावः! ्लादौना्भिति प्रियलादै- 

निंयमाभिगप्रायात् अयमच्माकं प्रिय एव नायं यिरिति व्यवच्छेदािप्रायत्- 

दिव्य; भिन्रलाष्यवसाय दति भरट भेदारीप यथे: तत्सद्भावे श्रतिद्यीक्ति- 

खदृभावै नानालप्रतौतिश्पः विभिन्रन्नानक्पः विच्छित्तिविष्ेषः वैचित्रातिश्य - 



दथः परिच्छेदः । ५२३ 

वरम्” दत्यादौ श्वान्तिमन्तमेवेच्छन्ति न रूपकं भेदप्रतीति- 

पुरःसरस्यैवारोपस्य गोणोमरूलरूपकादिप्रयोजकलात् । यदादः 

शासैरकमोमांसखभाष्यव्याख्याने यौोमदाचस्पतिमियाः श्रपि 

च परशब्दः परत्र सलच्यमाणगुखयोगेन वरते" इति । यत्र ` 
प्रयोक्तुसस्मतिपत्रोः सजतिपत्ति; स गौणः, स च मेदप्रत्ययषुरः- 

सर इति। दहतु वातिकानां योकरजनपद् वने ्रान्ति-. 

क्रत एद श्रस्दरविवरत्वादयासेप इति ! श्रतैव च “तपोवनम्? 

दति मुनिभिः “कामायतनम्” इति वेश्याभिरिव्यादौ च 

परिण्णमालङ्गारयोगः (ख) । । 

"गाग्नीर्येण समुद्रोऽसि गौरषैणासि पवतः 1 

इत्यादौ च श्रनेकधोलेखे गाग्धौय्यादिविषयमेदः प्रयोजकः 

(ष) । भ्रत्र च सूप्कयोगः! “गुसवंचसि प्रधुसरसि श्रजुनो 

यसि" त्यादि च श्रसय शूपकात् विविक्तौ विषय ति । खरल 

दि श्रेषसरलातिशयोक्तिवोगः (स) 

(श) पपि चति। परशुः भन्य्च्दः परत्र पन्त दखच्यमापयुयय्रोगीन 

यतसे यथया सुखदन्दं मनोष्र् पन्चतीचच सुखे यथन्द्रत।रापः स छच्यमाखगुषेन 

मभषरतरपेष योगादिति) यव श्रसेपे प्रयोक्तदम्यतिववोः वक्रबोद्वच्योः 

रष््रतिपातः सम्यक् छानं षः नौः । परिपामालदारयीयः प्ररत पयोनिदा- 

दिति भाषः 1 

(ष) दिपयसरेगोदटपनदादरति यागौ्टेदेति। चव साम्पीयादिदिषय- 

मेश्न एषशम्य धगंकया छटिष्टः 1 

(खु) ष्म गुदः मान् मुदशेन्य्ः दष्न्पसिय उरसि उदि पटः 
विभ्ाषः तद्स्यो यूपएदिप यप्रषि प्तरुनः धवष्टः धनयः काचदीप्ये या 
श्वर एकत्य पमः दषनादिरिप्यपदग स्मदा उद्धः । श्ष्णटिद चम् 
छद पष्य दिषणः शएड्ात् दिदिरः दिनभिदः! ष्ठेदि] शर टृररिनष्दौ 
ड पमषातिस्दाश्ियेगः सदेव प्रादान्दादिति भादः; 



२४ सादिद्यदर्घणम् 1: 

प्रकतं प्रतिषिष्यान्य- 

स्थापनं स्यादपह्तिः ॥ ६८२ ॥ | इ | 

इयं दिधा कचिदपड्छवपूर्वक अरोषः कचिदारोपपूवंको-. 

$प्रङ्कव इए 

क्रसेण उदाहरणम् 1 

"नेदं नभोमण्डलमम्बुराशि- 

ताश्च तारा नवक्षिनभङ्गः। 
नायं शशै कुण्डलितः फणैन्द्रौ 
नासौ कलङ्कः शयितो सुरारिः ! (च) 

^एतद् विभाति चरमाचलचूडुंस्वि- 

हिर्डरपिर्ड रषिश्यैतसरोचितिस्वम् । 
उच्ज्यालितस्य रजनीं मदनानलस्य 

धूमं दधत्रकटलाब्डंननेतवेन” ॥ ( क ) 

(  ) ्रपह्नतिमाई प्रकेतिति। पहतं प्रस्तं पतिभिष्य चरन्स भप्र- 

षातस खा परनस् पपड्कतिः खात् 1 

(च) नैदमिति। इदं नमोतखूमू भाक्ताथं न भरुरायिः ससुद्रः, 

एताये तासाः नचवापि न) नदाः फेनमड्गः फेनच्छेटाः, भयं यशो चन्दः न, 

फषडडितः मण्डलाकारेय दितः फषीनद्रः ओषः, भती कलहः चन्दखित इदि 

पेषः न, थितः भयनं गतः सुखारिः हः) अव्र प्रहतम् भाकराथादिकतं 

प्रतिषिध्य अष्ठुराश्ादौनां खापनम्। 

(क) एतदिति! एतत् चरमाघदः यस्ताघघः त्य चु शखर चुम्न- 

तोति वथोक्तम् धलादखचडावलम्बोत्ययेः इडिख्डरपिरडरदि पैगपुष्चनिभंः 
प्हिर्टोरोपचिंकफः फेन दत्यसरः 1 भौतमरौचिपिखः चन्दरेमणडलं प्रकटलान्दन- 

सेतवेन मुन्यक्फषटङ्व्यानेन सजनो न्वाप्य प्रञ्डाखणिसखय मदनानखस्ये धमं दधत् । 

प्दमाति दिरालते) षठ शान्छने घमलायेपरः परकेतद्य भपहदात् प्राक् श्रत 

अारोपपूवतमपरवसेत्ति बोध्यम् । 



टप्रामः परिच्छदः) ५२ब् 

इटं पद्यं मस । एवम् ।. | 

विराजति व्योमवपुः पयोधिम्तारामयास्तत च फेनभङ्गाः? । 

इल्यादयाकारिण च प्रकषतनिपेघो वोदव्यः। 

मोपनौयं कमप्यथं योतयिला कथञ्चन । 

यदि श्चेषेणान्यथा वाऽन्यथयेत् साप्वपड्क.तिः ॥ 
६८४ ॥ [ ख | 

श्रेपेख यधा) 

नकारो वारिधराणा- 

मपतितया नैव शक्यते स्थातुम् । 

उत्करि्ठितासि तरले! 

नद्धिन दि सखि! पिच्छिलः पन्याः॥ (ग) 

श्रत्र श्रपतितयेव्यव्र पतिं विनेव्य्गा पतनाभवेनेत्यन्यधा- 

सतम् । श्रष्रेपेण यथा। 

"द्द् पुरोऽनिलकम्पितविग्रहा 
क 

मिलति कान वनस्पतिना लता) 

(ख) प्रकारान्तरेर भपडतिनाह नोपनोयनिति! गोपनौयं रषं 

कमपि पथं कथन दयोतयिता प्रकटय्य यद्घ्नषै 

सन्पप्येन् भन्यया कुर्यत् सापि द्पदटतिः। 

(ग) तवेप्मंषमूदापश्नतिपिदाष्रति कृष्टे एति! वास्पितष्ां कटं 

दपकाले सघएतितया पटियन्दतया ग्यातुः नैव शरष्रतै | शति रखी प्रगति 
फयाश्द्श्म् । र तष्छं! बध्टे! उष्टष्टिताद्धि शति सषा पदकम् ए 

९ षणि! गहण हि मेड नेद् पठिशृन्वया सातु मेद क्रते शति मयां 

भोगसिन्पयेः एयाः पिच प्ति नायिकया एगर्गोपिम्। सवर पतित. 
{सि दम्) 

न्धा शट्देर इत्यदः 

= (५) ्एपमनापश(तददाषर्यि श्स्दि। दष ददाङे पुरः ष्यत; 



भरद . - -शादिव्यदषणम्। 

स्ोरसिं किं सखि ! कान्तरतोत्सवं 

नहि घनागमरीतिसदाह्ता? ॥ (घ) | 

वक्रोक्तौ परोकेरन्यथाकारः, इदं त॒ खोकरेवेति भेदः 

गोपनक्षतागोपनस्यापि प्रथममभिदितल्राच व्याजोक्तः। 

अन्यचिषिष्य प्रकत 

स्थापनं निश्चयः पुनः ॥ ६८५ ॥ [ डः | 

निश्चयाख्यो$यमलङद्गारः। अन्यदित्यारोप्यमाणम् । वथा 

मम) 
न^वट्नसिदं न सरोजं नयने नैन्दौवरे एते। 

-ष्ह सविध सुग्धटृशो सुकर } न सुधा परिश्राम्यः ॥ (च) 

यावा) 

न^ह्ृदि बिसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः 

कुवलयदलश्रेणौ करे न सा गरलद्युतिः । 

प्रनिरैन वायुना कम्पितः वियः शरोरं यस्याः तादृभथौ का लता वनस्पतिना म 

भिलदि न सङ्च्छते? नपि तु सवैवेति। दति कयाचित् सखीं प्रति 

उकरम्। हे सखि! कान्तस्य रतीव्छवं खरसि किम्? दति सख्या प्र्यत्नाम्। 

नष्िनैव कान्तरतोत्सवं सरामीव्यधः, घनागमस्य व्षाकालख रीतिः उदाहृता 

खकरा धति पनर्नायिक्या भद्भषेप गीपितम्। 

(ङ) निश्यालड्गरमाष् भन्यदिति। भन्यत् प्रहतं निषिध्य प्रछतय्य 

प्रस्तुतसख स्यापनं निचयः। ध 

(च) उदाहरति वदनमिसि। हे मधर! ्देवुदनं सरोलं. पद्म न, 

नने एते, न इन्दौवरे नोलीत्यले, तस्मात् दृद सुग्धदटयः कान्तायाः सविधे 
सब्रिधौ पषा निरर्थकं मा परिबाम्ब। भरव सरोनादिकमप्रकृतं निषिध्य 

प्रकृतस्य बदनाटः स्यापनम्। 

(द) श्दौति। इ भनङ्ग} भयं दि वचसि विखलताद्वारः रुणल- 

पारः, न भुजङ्गमनायकः पञ्चगपतिः, कण्ठे दयं कुदलयदलानां नौलोत्लपृतराषणं 



दशमः परिच्छेदः ५२७ ` 

मलयजरजो नेदं भख प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरभ्बान्दयाऽनद्ग ! क्रुधा किसु धावसि १॥ (द) 

न् रयं निययान्तः सन्देदस्ततर संश्यनि्ययोरेकायय- 

त्वेनावस्थानात् । श्रत्रतु श्वमरादेः संशयो नायकादेनिंश्यः 
किञ्चन भ्रमरादेरपि संथयः। एककोव्यनधिके न्नाने तथा 

समौपागमनासम्भवात्। तदि भ्वान्तिमानस्तु। श्रतु नाम 

श्बमरादेश्ीन्तिः। न च इह तस्याथ्चमत्कारविधायित्म् चपि 

त॒ तधाविषनावकायुक्तरेवेति सद्हदयसदेद्यम् । किच्च भ्रविव- 

चितेऽपि भ्रमरादेः पतनादौ वान्तौ वानाचिकाचादरादिरूपै- 
योव सम्भवत्येव तथाविधोक्षिः। नच रूपकध्वनिरयं सुखस्य 

कमलत्वेन ्रनिदांरणात् । न च श्रपड्भुतिः प्रस्तुतस्य श्रनिपेधा. 
दिति वगेवायमनङ्गारञशिरन्तनोक्रानङ्गरेभ्यः (ज) । शक्ति- , 

कायां रजतधिया पतति पुरुषे शएक्तिक्ेयं न रजतमिति कास्य- 

चिदुकर्नायमलद्से वैविव्रपराभावात् । 

भवेत् सम्भावनोत्प्रेा प्रकतस्य परात्मना । 

गौ, सो प्रचिद्धा गरखदुतिः कालक्टप्रभा न, इदं मखदजस्नः बन्दनपुषिः, 

म भ्य, तक्षात् प्रिारद्टिते समयि हरमरान््ा श्िवममेरन प्रहर, दुधा कोपेन 

स्रु किमे धावसि? भत मुखदमनायफादोनामपरह्तानां निषेधः एहतानां 

श्सिष्ठवाहारादोनां सापनष। 

(ल) पकषष्यनपिहि शि । एककोटिमादावषल्ठिनि दमयकोटिक- 

छाम हि धयः, यदि भमः वाट्क् संश्वः धत्ृ सदा कथं समौपारमनं 

सश्ररेष्+ गिचितमेदेरं सउसेश्मिनेदं कराने एद स्मोपारमनं समवि प्रावः । 

तद।दिधमायकादुकरेद चमत्टारविधादित्दसिति सेदः { सादिद्ति। रायि. 

साया: चटुदिष्देर प्रियोष्ठा रदनासिद्रायेद्य तदादि उषः नाय- , 
कषम एष्यति ! स्एस्प्यनिरितति । तद हमे फएमहवारोप शरस. 

रधम् पतेदुग हया प्रहि भदः! एय् सिद्धः । 



५२८. ` साह्ित्यदपणम्\ . 

वाच्या प्रतौयसाना सा प्रघमं-दिविधा सताः॥ 

वाच्ये वादिप्रयोगे खादप्रयोगे परा पुनः। 

जातिगुण: क्रिया द्रव्यं बदुतूप्रिचं दयोरमि ॥ 

तदष्टघापि प्रलेकं भावाभावाभिमानतः। ` 

गुणक्रियाखरूपला्चिमित्तख पुनख ताः ॥ 

दाविंशदिधतां यान्ति ॥ ६८९) [ भ] 
तत्र वायोद्म चायामुदादरणं दिद्यातरं यथा । 

"ऊस: कुरङ्ग कटशखच्चलचेलाखलो भाति। 

सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव । (ज) 

( भ). उतृपेदामाद भवैदिति। अरहृतख भ्स्तुतख पराव्मना भप्रलेत- 

सखस्पेण सम्भावना छत्कटेककोटिकः खंगय इत्यधेः खत्प्रैचा भवेत् । प्रधमं 

सा उतुप्रेचा दिविधा--गाच्या प्रतीयमाना । इवादौनाम् उत्प्र॑चावाचकानां 

प्रयोगे वाचया श्रप्रयोगे दवादौनासिति ओषः परा प्रतीयमाना स्यात् 1 यत् 

यद्यात् दयोरपि वाच्यप्रतौयमानयोः नाति; गुणः क्रिया दव्यम् एतचतुख्यस् 

उतप्र्य' सम्मावनोयं तखात् सा खउतप्रेत्ता श्रटधा। भषटघापिसखामभावा- 

भावाभिमानतः भावासिमानैन भमावाभिमानेन च प्रत्येकं. हैविष्यात् पीड्गधा। 

पनय ताः षोडशप्रकारा; उत्प्रचाः प्ररेकं निसित्तस्य उतुप्रे्ठाकारण्य- गुष- 

त्रियासखरपत्वात् क्वचित् गुणस रपत्वात् कवचिन् क्रियास्व ङपतवात् हैविष्येनः 

दाविंथदमेदा मवन्ति। 
(ज) लाद्युट्प्रदाप्चदाह्स्ति कऊसुरिति। ऊरुद्रकटशः इरिणच्याः 

पलं चेलाश्वलं सूकवस् यिन् 'तादन्नः उरः करस्य कामस्य-सप्रतारकेः 

पताकाखदह्ितः कनक्मयः काष्वनमयः -विनयसम्भः श्तून् विजित्य तत्रमरं यः 

स्तश्मः भरारोप्यते ख विनयक्तश्मः, सख दव. कश्षाति सानते। भते दव प्रयोगात्, 

वाच्यतप्रे्ठा, सम््रख. वहथः सष्टावाश्च जातिसत्प्रेिता नित्यानेकखमवायिनौ 

जातिरिति क्तष्रतजातेरनेकखमवरेतत्वादिति.वोध्यस्ः। सम्मद भावपदराय एति 

सावाभिमानिन्युतप्रचेयम् । उत्प्रानिनजित्तच नायिकोरोक्पर.गुयः।. 



द्रमः प्ररि्छदेः। ५२९. 

प्व दिजवस्तश्धस्य वंडुवरादव्दलान्नाव्युपं चा । 

"नानि सौनं चसा भक्ती त्वारो च्ाघाविपययः। 

रुग गुपातुवन्िल्रात्तस्य सप्रसवा इवः ॥ (ट) 

श्रत संप्रखवत्वं गुणः) 

नगद्भनसि सुरताय 1 तव नि्वाणनिखनः! 

सा तीर्वारिवधवर्मगभपांतेनपातकौ” ४ (ट) 

श्रत ल्नातीति क्रिया। 

“सुखनेग्णीहशो माति पूर्णचन्द्र इवापरः”! 

परत चन्द्र इत्ये कव्यद्धिवाचिलाद् द्रव्यशब्दः! एते भादा- 

समाने च (ड) श्रभादवाभिमानें यथा! 

न~~ ~~~ 

(ट) गुणोत्प्रचाघ्रदाषरति शनेष्ति।) तख दिलौपदय च्राने सत्यपि 

सौमं तृष्तोष्मादः मितभापिलिं नतु बाघाछतल्सिति भावः, यक्ती सामे सत्यपि 
दमा अपरापषद्न, त्यागे दाने द्माघाविपययः शअरनात्मप्रशंखननिवयः भासौ 

दिवि अपः, अतस्तस्य दिप यराः युखानुडन्ितात् परस्परखष्धार्तिदिति 

भादः सप्खदा धव सष्ोदरा ध्व भासद्रिति षः भव ष्व प्रघोगाद् 

पाष्यातुप्रदा, दतूप्रचरोयो गुः सपरमदलं एदिगर्भयोर्विमागदैद प्रचदपदाच, 
स्वात् विभागष्य च गुष्लेादत्ात् तदुक्त भापापरिन्टेटे, “अष रुष 

ष्पंरमो गन्धपसः परम्। सः सुप्य परिमितिः संयोग दिभागदसि। 

भादाभिमानिच्ग्द्धये प्रशस्य भावपदार्दतात्। खट्रेदाया निनि 
गुक पत्वषदरयम्। 

(ठ) स्िरोतेप्रडापदाष्प्ति गस्ति। र्म्तुतिरिचम्। सुरान् दशम् 

साष्ते रपति र्रुरष्ट एति भादः त््दुहौ, ईसुर्वाण! भररिथ्वनां 

श्ुभारोष् गभपातर्मेन पाषा पातस्डान् तदः निर्यादद्य मयास्य 
निन; भब्द गद्रासडि दातो 1 सव दाननर्दादाभादपद्ादेहात भावानि. 
सानिश्तूपशा। । । । 

{ष ) दरष्दोदूपरदुदाषरति हपनमि{दि, रलः कइरिदात्दाः ष्णम् 
षषः परष्द्पदिदमि प्रः दद्दर एद मदिः दष्ट 

४५ 

रसा पिदर 



परेण साहित्यदवंणम् । ` 

कपोलफलकावस्याः कष्ट भूत्वा तथाविधौ ` 
अपश्यन्ताविवान्योन्यमौटक्तां ्ासतां गती? ॥ (ठ) 

परत्र ्पश्चन्ताविति क्रियाया अभावः एवमन्यत्) 

निमित्त गुणक्रियारूपत्वे यथा। “गङ्धाश्चसि" इत्यादौ 

सरातोवेव्युपर चा निमित्तं पातकिलवं गुणः. “श्रपश्यन्ताविव 
इत्यादौ च्ामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया। एवमन्यत् । 

` म्रतौयसानोग्र हा यथा । | 

“तन्ह्याः स्तनयुग्मं न सुखं न प्रकटौलतम्। ` 

हाराय गुणिने सानं न दत्तमिति लज्जया” ॥ (ख) 

` श्रत लज्नयेवैति इवादयभावात् प्रतौयमानोग्रे ्ता। एव- 
सन्यत्। नतु घ्वनिनिरूपणप्रस्तवेऽलं्ाराणां स्वेषामपि 

सानसटृरभावे एव तखा श्रधिकारात् न खलु श्रपरखय चन्रय प्रसिदडत्व- 

भिति वोध्यम्! चन्द्रय च भावपदायेलात् मावाभिमानिनौ इवप्रयीगात् 

वाच्ाच। च्त्रीत्प्रेचानिमित्तं परख दपं वेदितव्यम् । एते इति। एतै 

जा्यादव वयध; | | 

, (ट) अरमावाभिसानिनौप्चदादरति कपोरी एति। कटमिति दे, भखाः 

कान्तायाः कपोलफलक्णै गख्टै्ौ तथाविधौ श्रतिसुन्दराविति भावः. भूत्वा 

अन्योन्यं परस्परम् भपश्चन्ताविव इईह्चाम् एतादृथौं चासतां कंशतां गतौ । पूरव 

भरफु्लतया स्ौतलात् उभौ अन्योन्यं ददतः इदानीं विरहे काथांतिश्ययात् 

अवनततवेन उत्रतनासान्यवधानेन च द्नाभावः सम्मवति परन्तु श्रचेतनतया 

दशनसखासम्मवात् दभरंनसुतूप्रेचितमिति स॒घीभिरवघेयुम् । अताद्नस्य ्रभाव-' 
पदायलात् ्रभावाभिमानिनौयं क्रियोतप्रेचा इवप्रयोगात् वाचया च। 

(ख) प्रतीयमानाच्चुदादरति यथेति! तन्वह्वाः कथाञ्चाः सनयुरममन 

गुणिनि सू्गुम्किताय श्तयः श्रन्यत्र दयादाचिण्यादिगुण्ग्ालिने खानम् भवः 

काञ्चः न दत्तम् धति ल्या सुखःन प्रकटौकतं सुख कालिम्राढतवादभ- 

व्रटनस्िवि सावः, ~ । 
॥ 
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घ्यद्धलयं भवतीव्युक्त, सख्मति पुनविभिष्य क्वसु ्ायाः 

ए्रतौयमानत्वमुयते। उब्यते व्यद्योय्र तायाम् । 

^मह्धिनासदस्यभरिण तुद दिश्रए सुद्ध! सा ्रमाश्रतो। 

श्रणुदियं श्रगासपश्च॑मा अगं तरुः श्रपि तणू एड (१)1॥ 

दत्याटौ उस चणं विनापि वाक्यवियान्तिः, इद्ध तु स्तन- 

योर्लल्नाया अमन्भवात् लव्नयेवेव्य॒प्रे लवेवेति व्यद्धप्रतौय- 
सानतं न्योभेदः (त) 1 श्रत बाध्योम्मं च्याः पोड़शसु सेदेषु 

सध्ये विगरेषमाद। 

ततं बोच्यां भिदाः पुनः, 
१.०९ 1 ४ ष 

विन द्रव्यं विधा सर्वाः 

खरूपफलहेतुगाः ॥ ६८७ ॥ [ घ | 

तत्लोके वाचप्रतौयमानोत्प्रेचयोर्मदेषु मध्वे वे वाचयो- 
सरच्योः पौडमं सेदास्तेषु जात्यादौनां तयाणां सेदादभ 

भेदास्तेषां प्रत्येकं खरूपफलटहेतुगत्वेन दाटगमेदतया प्रर्- 

{१} मर्षछिामसदवमरिते तवष्टय पुभग! सुऽसान्ती। 

भरुद्धिनसरमन्पकसादरः तच्वरि तनृ्रोपोति खं°। 

भ~ ~ ~~~ ~~ ~ 

{१ ) उरुपरेदपते वितैत्रेति। तष ष्ट्य वमुमिदेति छतृप्रेदानन्तरेदेव 
चकये(दन्तः दाद्यादसद्रतिस्वयियः। तथाच यत्र वाद्दा्हिग्ान्तेः परं 

ता्पष्टणडादनया दष्टायां पदातिः तच तेषां ब्दद्रालं यत्तु ददशद्यर- 

सन्षरेद वायरापदिद्रालित्तव प्ररोदमामत्दमिति दरध्यम्। 
(प) व्तेति। सद दयोदाखप्रतीयनामयीमष्ये विना द्यं दरनमस 

रसः दादटेष्पदः दायाभिदटाः शास्ातृररेदामेटाः सदस्परणदेतुराः दल्यगः 
सवगा; दतुरादेति द्विषा मर्द] 
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तिंशदेदाः, दव्यस्य खरूपोत्प्रेचणमेव स्स्मवतीति चत्वारः 

इति मिलित्वा चल्दारिशद्धेदाः! तत्र खरूपोत्प्रच्छ- यया) 

पूर्वोदास्थेषु “स्मर्स विजयस्तम्भः" इति । 

“सप्रसवा इव दूत्यादयः जातिरुणरूपाः1 फलोत्प्रच्छः यथा ) 

“रावणस्यापि. रासस्तो भिचा दद्य सःश्एगः । 

विषेश भुवमाख्यातुसुरगभ्य इव प्रियम् ॥ (द). 

चरत. ^श्रख्यातुम्” इति भ्रप्रवेश्स्य फलं क्रियारूपुत्ः 

प्रेच्तितम् । डतूत्प्रेत्ता यथा । 

“सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां 

श्षटं मया नूपुरमेकसुव्याम् । 
ष्यत लच्चरणारविन्द- 

विश्षेषद्ःखाद्िव बदसलौनम्”) (घ) 

अतर. टःखसू्पो गुणो दतु तेनो प्रत्तितः } एवमन्यत् 

उत्यनुक्तोर्निमित्तख्य 

दिघा तव खरूपयाः ¶ देव्ट ॥ [ न | 

(द) फलोतप्रेचासुदाष्रति येति! रावण्स्येति। रमेण श्रः 

निविपः श्राण्रगः शरः रावणस्य खटयं भिच्छापि, उर्येभ्यः नारेभ्यः पाताह्ल- 

निखयेभ्य इति भावः प्रियम् षद्डातुः कघयितुमिव तेषामपि रावखेनौत्पौडितः 

लादिति मावः! भुवं प्रथिवी विवेश) । 

(घ) इ३वृतपरचासुदादरति चैभेति। सवणे इला प््पकेण मयोष्या- 
` सागच्छतः रामख पयि सीतां प्रयुक्तिरियम् । म्रिये [खा एषा खले वनमूमिः, 

यत्र त्वां विचिन्वता भनेषरयता मया उव्यां एथिव्यांमट च्युतम् एकं नृपुरं तव 

श्वर्णरविन्दात् पादपद्मात् यः विद्धंषः वियोगः तैन यत् दुःखः तसादिव 

यद्धनं निःयब्दम् षरदृष्ठत छृटस् । उपलातिहनत्त्,। 
(<न) एनः खच्पोत्प्रं चामेदानाद उक्तीति. तत्र मध्ये खद्पगाः इय् 

प्रेषा: निमि गुणक्रियादपर्ट उक्त्योः क्ती भलुक्तौ. चैति दिष्ठा. - 
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तध चल्वास्मिससद्धयक्ेषुं भेदेषु मध्ये ये खरूपगायाः पोडभं 

भेदास्ते उतप्रे्तानिमित्तस्योप्दानानुपादानाभ्यां दातिंशंदा 

दति मिलित्वा षपट्पच्चाशद्रेदा वाच्योतप्रेचायाः) . तत्र. 
निमित्तस्योपादानं वघ! पूर्वोदाद्नते "च्रातौक इव्युत्- 
प्रलायां निमित्तं पातकित्वमुपातम्। अतुपादटाने वध्ा। 

चन्द्र इवापरः" इत्यत तथाविघरसीन्दयादतिश्रयो नोपात्तः। 

छतुफन्योस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव (प)। तथादि 

विद्रेपदुःखादिव” इत्यत्र यन्निमित्वं वदमौनलम् “श्राख्यंातु- 
सिव पएत्यत्र च सूप्रवेगस्तयोरतुपादानेऽसङ्गतमेव वाक्यं 

स्यात्। प्रतोयसानायाः पोडणसु मदेषु विर्ेपमाद)। 

प्रतौयमानसेद्ाश्च 

प्रयेकं फलडहेतुगाः ॥ ६८ ॥ 

यथो दाद्टते ^तम्दद्याः स्तनयुर्यं न” श्त्यत शन्लव्नेवेढेति" 

षेतुरुतप्रचितः। श्रस्यापि निसित्तस्वानुपादानं न सन्ध 

ति! पवादययतुपादाने निमित्तस्य च श्रकौत्तने उमरे चर्ख 

प्रमातुनिंषेतुमग्नक्यलात्। सरूपो चापि श्रवन भवति। 
घर्म्यन्तरतादात्तयनिदन्धनावामस्यामिवाद्यप्रयोरी विशेपय्- 

योग सत्यत्तिशयोक्तरम्युपमसात् । यथा! “श्रयं राजाऽपरः 
पाकशासनः" इति! विदेपाभाके च रूपकस्य यया राजा 

^~" ~~" ~-----~-----------~--~--~----------------~-------------- ~ 

(प) दवुणुश्दाोसिदि द्नृशूरदावा षटोतुप्रेदायाषठ दृतय; भियमेग 

सप्रे । ~ । 

(९) पमानुः परतिपकः। धनत्ति। दनदनरेद सनन धर्मि यन् 

पादम् समदपतोतिः वटव सिरन्धनं शाषष यत्दाः तदामूदायम् सन्द 

दपुररास्यम्) चधुपगमात् छोष्टापद् प्रारोमेप्ति इषः)  सरमिदि। 
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पाकशासन इति तदेवं हातिंपव्कारा प्रतीवम्प्रनोद् 

मेता (फ) 

- उक्तानुक्तीोः प्रस्तुतस्य 

प्रयेकं तापि दहिधा॥९६८० [व] 

ता उत्प्रे: उक्तौ यधा! “ऊरूः कुरङ्गकटथः” 

इति! अ्तुक्तौ यथा मस् प्रभावल्यां प्रययुन्नः!. इद डि 
सम्प्रति प्रतिदिगन्तमाच्छादयता तिसिर्पयस्ेन }. ` 

घटितसिवान्ननपुच्छैः पूरितभिव खगसदक्लोदैः । 
ततभिव तमालतरभिह तसिव नौ लां श्व्भ्वनम्” ॥ (भ). 

अत्र श्रच्छनेन घटितल्वादेरतप्रे्तणौयस्य विषयव्याप्त 

नोपात्तम् (म)! यथाबा। ५ 
4४ ~ लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतौवाच्छनं नभः”! (य); 

शरव अप्र दूत्येन पाकश्ासनस्य श्रप्रसिद्धले तत्य यव प्रसिद्धसुपमानं तर्वेवः 

सुपकस्यादसरः यत्तु उपमानख भप्रसिद्धतं तवातिश्दोक्रिरिति दपकातिशयीः- 

त्योमदः। तवापि यदि फल हेतीश सद्भावः खात्. तदा प्रतौवनानोद् 

भ्रचेति परस्परं अद इति दोध्यम् | 

(व) उक्रीति। म्रम्तुतख प्रजतख उक्यनुत्योः उक्तौ नुक्तौ चेति ता 

श्रपि उतुप्र चाः षराश्टोतिप्रकासः पूर्दीक्ता इत्यथः दिध सवन्पि ततद षट्खपः 

त्यधिकथ्तसंख्यका उत्प्रचा द्रति योध्यस् 

(भ) घटितमिति। सवनं जगत् नञ्ननपुञ्धः कच्चषराश्चिभिः घटिवमित 

निर्सितसिव, सगमददोदैः कमतूरिवूर्ध पूरितसिव व्याप्तलिव, तमाद्तरसिः 

ततं विस्ततसिव, नौला एकैः नौखवखनैः ठतमिव भ्राच्छादिवनिव। 

(म) विवयः प्रहतं व्याप्तं व्यापनरङपम् । [र 

(य) रिम्परतौति। तमः अन्धकारम् भङ्गानि सरौरारि लिष्पतौव। 
णमः भाकाभ्न् मञ्ननं वपतोव् । पमःरुप्पातः विष्व इवय; 

र 
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श्रव तममो सेपनस्य व्यापननसूपो विषयो नोपात्तः। 

प्रज्ननवर्पगस्य तमःसम्पातः श्रनयवोस्तप्रेचानिमित्तच्च तमसो- 

ऽतिवडलत्वं धारारूपेणाघःघंयोगचच वथासद्वम् । केचित् 

सेपनकाटभूतमपि तमोक्ेपनकट तेनोतप्रेचितं व्याप- 

नच्च निमित्त, पवं नमोऽपि वपंणक्रियाकट त्वनंत्वाइुः” । 

अलद्ारान्तरोत्या सा 

वंचिलासधिकं वहेत् ॥ ६<१॥ [ र| 

तत्र साप्वीत्प्रेत्ता । यथा मम। 

ग्रगुच्छसेन सुदृशो इहतपावकधूमकलुपाच्याः । 

श्रप्राप्य मानसद्ग विगलति लावण्यवारिपूर इव” ॥ (ल) 

श्ेपद्ेतुसा यया। । 

“सुक्तीत्करः सङ्टणुक्तिमध्वादु 

विनिर्गतः सारसन्नोचनायाः । 

लानौसहेऽस्याः कमनोयकम्ब्- 
ग्र गपिवासराद् गुखवच्छमाप” ५ (द) 

(र) धथद्मरेति। भ्षटट्मरात् उत्थिता उत्प्रददा सिकं देदित 

ष्तस पादकग्य पमः धूमेन कलये भराविषे पचि 

स्पाप्तदानरूतायाः टश्रः भटुष्स्लेन नेवास्नन्यालेन लावस्वदारिपूरः खादथ्य- 

छखप्रदाद्ः ष्ट्रः अरो नागम् भप्रोप्येष विगति। स्वागूनदन् भपय 
एावपपदार्तिन उनेप्रत्यते। 

(द) फोर प्ति। स्ट खटषटयय् प्ररिमध्यं तष्ात् दिनिर्मगत 
छशामाम् उत्करः समृष्रः चनाः साररलोदयादाः कान्तायाः कमनीया कभ्बुदत् 
भणसरषो याद्या तमम्, परिदाख्यत् सदद्दानात् गुदद्ठ दददे ससद 
सनिवसद्गुरमा{दिदष घाप प्त लानो नन्दे एपडाविद्दम्। 
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अतं रुणवच्वे चेषः। “कस्बुग्रौ वाधिवासादिव५ ईति 
. इतूतुपर्वाय देतु; ! अत्न “जनौमडे” इल्युत्प्रद्एवाचकम् । 
एवम् । 

मन्ये शङ्के करुवं प्रायो 
नृनभिल्येवमाद्वः ॥ ६९२ ॥ 
कविदुपसोपक्रमोतप्रेत्ता (श) वथा । 

“पारे जलं नौरनिधेरपश्यन्युरार्रिनौलपलाशराभौः। 

वनावलोरत्वलिकासहख-प्रतिच्णोलूलितथेवलाभाः” । (ध) 

इत्यत आ्ाभाशब्दस्योपसावाचकलादुपक्रमे उपसा पय्यव- 

साने तु जंलधितौरे शैवालख्ितेः सम्धवानुपपत्तेः सम्भवनो. 

खानमिल्युत्परच्ा । एवं विरहवणेने 1 “केवुरावितसङ्गदैः* (स) 
दत्यत्र “विका सिनोलोत्पलति स्म कणं ंगायताच्याः कुटिलः 
कटाः (ह) ।” इत्यादौ च ज्ञेयम् । भ्वान्तिमिदलद्भार “मुग्धा 

दुग्धधिया? इत्यादौ भ्वान्तानां वज्ञवादौनां विषयस्य दन्दरिका- 

(भ्) कचिदिति। उपमा उपक्रमे यखासाद्शौ छत्र चा। । 
(ष) पारेदति। प्ल॒रारिः छष्णः नौरनिधैः ससुद्रख पारेनले जलखं 

पारे इत्यध; भानल, प्रलाशानां पत्राणां याशयः वासां तघोक्ताः तथा उत्कवि- 

खानां तरद्भाषां खवः प्रतिचण्म् उत्कूलितानि ब्रुलघह्ततानि यानि चैदलानि 

तेषाम् आरामेव श्रासा यासां तिथौ; बनावलौ; काननरागौः श्रपग्त् । उप 

णातिहत्तम् । । 

(ख) करेयूरायितसिति। भं्दैः कड्येः केयूरावितं केयु चत्मध्व. 

 देभालङ्ारविशरेषः तइटाधरितम् ¦ रवर अायप्रयंयय उपरनावाचकंलात् 

उपक्रमे उपमाव; प्रतीतावपि सुनसध्ये कङ्पघारणस्यासमवात् उतूपरचेषं । 

(द) विकासीति। खमायेवाच्छयांः कुटिलः कटाचः क्यं विकासि वत् 
लौवोत्प्ं तदिवार्वर्तिसख। भव क्िपूप्र्ययख उपमावावकंवादुपक्ररी उप 

साबा परतोवेएवपि देये कटाचखांखमवाद् उतप्रदेवेति गोयम् । । 
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(प 

दे्नानं नास्ति तदुपनिवन्यनस्य करदिनेव क्तत्वात्, ष्डतु 

सन्भावनाकर्तुविषयस्यापि ज्ञानमिति दयोभेदः (च) । सन्देहे 
तु समकचचतया कोट्दियस्य प्रतोतिः। इद तु उक्तटाससाव्य- 

भूतैका कोटिः। श्रतिश्वयोक्नौ विषयिणः प्रतीतस्य पय्धवसाना- 
दसत्यता प्रतीयते, षतु प्रतौतिकाल एवैति मेदः । 

"च््ितानु विविधास्तसभैला 

नामितं तु गगनं स्यगितं नु। 

पूरिता नु विषनेषु धरितौ 

संष्टतानु ककुभस्तिमिरेण” ॥ (क) 

द्यत्र यत्तचीदौ तिमिराक्रान्तता रच्छनादिरूपेण सन्दिः 
ष्यत इति “सन्दे हानतद्वारः” इति कंदिदाडइः । तन्न एकविषये' 

समानवलतवानेककोरिस्फुरणस्यैव सन्देहत्वात् इह तु तवा 
दिव्याः प्रतिसस्वज्धिमेदः व्यापनादेनिंगरणेन रच्नादेः स्पर- 
गच्च (ख)! श्रन्ये तु “च्रनिदीरगरूपविच्छिच्यायवत्वेनैक- 

४ 
"~~~ 

(ख) तदुपभिषन्धनस्येति) तदष्नय विषयस्य प्रत) विषयिषः 

भारोप्यमाप प्रतोतम्य स्नातस्य पथेश्रानात् पभिनिवेात् भसन्यता भगाल. 

वत्वम् । पतु उततपरेचायान्व्यचः। 
(क) शदितेति) अन्धकषारवर्ननिदम् 1 तिनिरे पनङ्ारेष.विविष्षा- 

शतस्गेष्ठाः र्धिताः लु सषवता; छिम् १ गगनम् साकाध्रं दानितं वु कड 
रेमात. धधः पातिते किन् वाग्ग् घन्ठादितं स्म्? धरस्दि एषी, 

विषमेषु उद्रतानर्तेषु खान्षु पूरितानु पृषतां मौता किम् १ कुमः दिभः 
स्पतारु एकत समापेम्तिः स्मि ? 

(षठ) एकप्ये प्ति! पषएन् षन्नुनि श्यः, सपानद्खतन्रा तुल्य 

सचतया पमर्कोटिम्प् रदस्य दष्दोटिकपतोतटेव यदा स्यण्टदं पुष्पो दैति। 

द्द सन् ठद्ादर्प तदददिम्यतेः तस्पेखमनगनष्ष्वोदिष्यं व्वा: एतिषश्नि- 

ॐ 2 
1 

भेदः साधृापृम्दयिष्यात् िद्रदलिन्ददः | चाष्ठां परतिटष्दनिभेदस्ततर ख्न्दद्म्य 
चटा चद्व दोपासस्मादई व्दापनटरदि निगस्देन अरषःकर्देन् } 
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कोव्यधिकोऽपि भिन्नोऽयं सन्देदप्रकारः” इति वेदन्तिस्य। 
तदप्ययुक्तम् ।  निगौंखरूपस्यान्वतादात्वयप्रतौ तिहि सम्धा- 
वना। तस्याश्ात्र स्फटतया सद्धावाम्नशन्देन च दवश्चन्द्- 

वत्तस्या योतनादुतप्रनैवेयं भवितु युक्ता! ब्रलमटृष्टसन्दे च- 

प्रकारकल्पनया (गं) 

“यदे तच्न्द्रान्तजलदलवतीलं† वितनुते 

तदाचष्टे लोकः शशक इतिनोमां प्रति तथा) 

च्रहन्लिन्दुः मन्ये लदरिविरदाक्रान्ततरुणौ- 

कटात्तोक्कापातनव्रणक्रिणकल्द्ाद्धिततनुम्” ॥ (घं) 

इत्यत्र मन्वे शब्टप्रयोगेऽपि उक्तरूपायाः. सम्भावनायां 

्रप्रतौतेवितकमातरं नासावपड्कवोत्पर्ता (ङ) । . 

९ 

तथाव यदि व्यानं वा रेघ्ननं वा द्येवं समयलत्ं सात् तदैव सन्देदप्रसरः 
अच्च तु व्यांप्रनभेधःक्तव्य रञ्ननसैव खफ,रष्णात् न सन्देष्टाखङ्र दति भावः। 

(म) भन्ये लिति। एरककोव्चधिकीऽपि श्रविकूवदैककोटिरपीग्यधेः भरतं 

तु ्ापनदूपा कोटिः दौनवला रञ्ननख्पा कौटिरधिकवसेति द्रटव्यस् । निगो. 

स्वल्पस्य भ्रधःलछतस्छर्पस्य विषयस्य श्रन्येन बअप्रकतेन यत् तादात्मास् भभेदः 

तद्य प्रततिः पववोषः) तखाः सस्मावनाया; ख,टतया खता द्योतनात् 

प्रकाशनात् | श्रटृटेति। भटट्स्य कवचिदपि ग्रन्वं श्रनालीकिंतख सन्देह 

प्रफारस्य कल्यनया रचनया । 

(घ) यदिति। साजद्ुतिरियस् | चन्द्रान्तः चन्द्रं स्मे यत् एतत् 

वस्तु जलदलव्खौदां मेचखर्डविदखासं वितनुते विस्तारयति, लोकः लनः तत् 

श्यकं दूति श्राचष्टं कथयति। सां प्रति तथा नौ प्रतिमातौति भेषः श्रदन्तु 

ष्टुः चन्द्रः तव भ्रौं भवृष्णां चिरदाक्रान्ता विरद्खः या; तरुषः तासां 

कटाचीन्कापातेन यत् त्रं तख किण एव कलङ्कः तेन भरिता चिङ्ितातन्न 

च्य ताश्रसिव, सन्ये सम्भावयामि! शिखरिपौहत्त्। 

(ङ ) उक्तरूपाया दति । उक्कटैककोटिकाया; परितक॑मावरं सुम्मावनमार्ते 
खासान्येन सम्मवनंनतु उत्कट ककोटिकलेनेति भावः! 

~~ 
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सिदलेऽध्यवसायस्या- 

तिग्योक्तिसिगदयते ॥ ६<३ ॥ 

विपवनिगरयेनामेदप्रतिपत्तिविंषवि गोऽध्ववसायः। तस्य 

प उत्प्रेचचतायां विपविणोऽनियितत्वेन निदेशात् साध्यलम् 

(छ) । इद तु निितल्वेनेव प्रतौतिरिति सिदत्वम्। विषय- 

निगरणं च उतुप्रेचायां विपयस्याधःकरणमातेण इहापि 

“सुखं दितौ वचन्द्रः" इत्यादौ यदाडइः। 

“विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि दख्रयः। 
्रधःकरणमातेर निगौषेत्वं प्रचत्तते” ! इति ! (ज) 

मेदेऽप्यमेद; सम्बन्धेऽसमस्बन्धसदिपव्धयौ । 
पीर्वापर्व्यालययः काय्यदेलोः सा पञ्चधा ततः ॥ 

॥ ६९४ ॥ [भा | 

न~~ ~ ~~~ ~~ 

(च) भतिभ्रयोक्रिमाद् सिद्धवि एति! भथ्यदसायस्य श्रध्यास्य चिदं 

सिद्धवत् सिद्व सतियो; निगद्यते कष्वते। चिदधवविरदि्टाऽध्यवसाय 
एषातिपयोडिरिति फषितादः। 

(ध ) दिषयेति। विषय प्रहत्य भिगस्सेन ्रधःकेर्पेन विषयिश्ठः 

सासप्यमादलत्य भमदपतिप्तिः पमेदक्ताने व्पियादिति रषः पनिदितत्वन 

भनिषोस्तिदम निदगरात् सारोपात् साध्यते उाधनौयलयम्। 

(ल) दिषयप्धति। सूरयः दिषोरः दिप्रदस्य प्तुपाटाने प्रयो उपादाने 

प्रयागः प्षःफरम्गाठए दिप्यद्यति देषः, निगौपलं निनरपं प्रचद्दते ददि 

निरप्प्सदा८ःशरसतति एन्दतादः। 

(भः) सदसदा भरं एसि) सा सत्य्) भेदेऽपि श्भेदस्पा 

सट; मदस्य सष्न्त अटम्दगष्पा सरम्दनर्णप स्म्दनप्पा तथः 

स्ततः शदहार्दषेः पोर्वापयदरपद्धयस्दा दति पद्टषा 
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तदिपथ्थयौ अभेदे मेदः! श्रसम्बन्धे संम्बन्धः। साऽति- 
शयोक्तिः। अत्र सेदेऽमेदो यथा मम । | 

"'कथधसुपरि कलापिनः कलापो 

विलसति तस्य तलेऽ्टमोन्ुखंण्डम् । 

कुवलययुगलं ततो विलोलं 

` तिलङ्खसुमं तदधः प्रवालसस्मात्” ! (ञ) 

प्रतर कान्ताकेशपाशादेमयरकलापादिभिरभेदेनाध्यवसायः 
यथा .वा। “विक्ेषदुःखादिव वदमौनम् अत्र चेतनगतं 
मोनित्वमन्यदचेतनगतं च अन्यदिति दयोंभंदः 1 एवम् | 

“सखदहाघरदलेनास्या यौवने रागभाक् प्रियः ॥ 

अरताधर्दय रागो लोहित्यः प्रियस्य रागःप्रेमं दयोरभंदः। 

पअमेटे मेदो य॑था | 

“श्रन्यदेवाङ्गलावखमन्याः सौरभसम्पदः। 

तस्याः पद्यपलाशाच्याः सरसत्वमलौकिकम्” ॥ (ट) 

(ख) मेदे भरभेदस्दाषटरति कथसिति। नायिकावयनमिदम् । परि 
िरछोत्यधेः कलापिनः सयुरख कलापः वहं कथमिति सवच योन्यम् । कलापख 

`पुच्छवर्सिलं सर्वव द्टम् इ तु उपरि कथमिति भावः! कैशवणंनमिदम्। 

तख कलाप तले ्ररटम्यासिधेः इन्दुखण्डम् भरईचन्द्र द्यः विलछति विरा- 

जते । मालवणंनसिद्म् । ततः तखाात् श्रघ दति शेषः व्रिलोलं चपलं क्रवरय- 

युगलं नीलोत्यलदयं रानते इति शषः । नेवहयवयंनसिदम्। तदधः तसात् 

अधः तिखकुमुमं विरालते इति शेषः| नासिकावखननिदम् | शखात् तिल. 

इसुमात् भध ति रेष प्रचालं नवपवम्। भोवणंनंसिदम्। चरन काना- 

केपाश्रादिर्भित्रीऽपि मयुरकलापादयमेदेनाध्यवसौयते । 

(ट) भ्रमेदे भेदसुदादरति। श्रन्दिति। तखाः पद्मपलाश्याच्याः श्रद्र- 

चावख्म् भरन्छत् च्रसाघारणसित्व्ः, सौरभसम्पदः गुणपरम््रराः चरन्वाः भसा- 

घास इत्यः, वया सरसत्वं रखिकलम् भवौकिकं लोकातौतम्। भव. 
भरभिद्रमपि भद्रलावय्यादिकं भिन्रलेनाध्यवसीयते। 
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सम्यन्धेऽसस्वन्धौ वथा । 

“प्रस्य; सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्री न कान्तिप्रदः 

खद्धारैकरसः खयंनुमदन्मेमसोन्तु पुष्पाकरः! 

देदाभ्यासजड्ः कयं नु विषयव्याहत्तकौतूदलो 
निर्मातु प्रभवेन्यनोदरसिदं रूपं पुराणो सुनिः॥ (ट) 

श्रत पुराणप्रजापतिनि्ाणसस्वन्पेऽप्यसस्वबन्धः । अ्रसम्बन्पे 

सम्वन्धी यधा। ॥ 

“यदि स्यान्मर्डसे सक्तसिन्दोरिन्दौ वरहयम् । 
तदोपसमौयते तस्या वद्नं चारुलोचनम् 1 (ड) 

4 

(उ) सश्वय पसष्वशसुदाष्टरति षया प्ति। छ्वभीं रध पररदसी 

वितर्कवर्यननिदम्। भखाः उर्वाः सर्गविधौ खटिकमयि कान्तिप्रदः चन्र 
प्रजापतिः खटा भभरत् नु वितकें 1 चन्द्र कान्तिसियलात् कान्िप्रदलं वित- 
स्यते शति भावः। शद्रारं एकः देत रषः भ्रतुरानी यख तादश्ये मदनः 

फामः खयं ठु प्रलापतिरभूदिव्यनेनान्वयः, अन्यधा कचमेवं विखासिलसिति 

भागः| पुष्पाक षामन्दी नाः चैत शृत्दधेः प्रलापतिरभूवु, अन्यधा कध 

उमुमदत् चडगर्ना सखीफमाच्यसिति भावः।, वेदाभ्यासेन वैदानां परनःपुनरनुभौल- 

मेनु; कामष्यापारानचिन्र दति भावः विष्वेध्यः भोम्दवम्तुभ्यः व्याहत्त 

निरतः फोतृर्घ्म् श्रोष्ये यख तथामूतः पराएः चिरन्तनः मुनिः नारायषः 

दभ मनोदरं सुपे निर्मातुः क्थेत सेन प्रकारे वा प्रमहेत् १ कमपिनरैव 

शरभदेदिव्यपेः। परा किम नासयपरूपिं घौर तपछि तिनं टधा . भीतेदेरेस्त्- 

सहोभमाय सरठः एरस्तिाः) ताश्वु ससौदेत्पा विदान् प्रद्भयनोर्टघदौ 

मारवषः सात् ऊषदेभात् ताभ्डोऽपि चरद्रनासेकां ष्य ताभ्यो दतदान्। 

तैम ताः मवं व्रिलदितासा प्ररोदासृर्दौके लमः! खाच सददेमोव्यव्र- 

स्वात् उथ्मीति नदरा समे प्रति पौरादिह्ो नायानाहन्यदा। चव पुराद | 
धापतिनिमािि चदनिर्नितत्वसम्दसंगाध्यवयीयते। अटरदिक्रीहितं 
हतम्] 

{ॐ८) पयम्दश्व सर्रन्तुद्रारति ष्टौति! यदि श्न्दौश्नद्रखय मस्ट 

ध्न्दोदर्ये एर एषाम्, तदा तखा; सरटोदम् ददनम् उपमोयते इन्दी. 
दपप्येन धनमण्दनेति माबः। । 

४६ 
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च्रत्र यव्यघवलादाहतेन सस्वन्प्रेन सम्भावनया सखम्धः' 
(ट) 1 कायकारणयोः पौर्वापयविपययश्च दिधा भवति) 

कारणात् प्रथसं कास्य भावे हयोः ससकालत्वेन च । क्रमेर 
यथा । भ 

“प्रागीव हरिणाच्तैणां चिन्तमुत्वलिकाकुलम् । 

पञ्चाद्ह्धित्रवङक्लरसालसुङकलसियः> 1 

“सममेव समाक्रान्तं दयं हिरदगासिनः। 

तेन सिंहासनं पित॑ मख्लच् सदो चिताम्" ॥ (ण) 

इर केचिदाहुः “केश्पाशादिगतो सौकिकोऽतिशयो- 

ऽलोक्िकलेनाध्यव सौयते, केशपाशादौनां कलापादिभिरष्य- 

व सावेऽन्ाद्ै क्रियते" ^प्रारीव हरिणा्तौणाम्" इत्यत्र वकु 
लादिखोणा प्रथसमाविनतापि पश्चह्ञाविलेनाष्यवस्िता, अतः 

एवं च्रत्रापि इवशब्दप्रयोगे उत्प्रेखा (त)। एवसन्यत । 

पदार्थानां प्रसुतानासन्ेषां बा वदा सेत् ॥ 

(द) भ्रच्र यद्ययेति। यदिशब्दः; भर्धव्रलात् सख्यावनया षादतेन घासे 
पितिन सस्वन्पन इन्दीवरसंयीयेन सस्वन्धः। इन्दौवरासस्वद्धमपि वदनं तत्सश्वद्ध 

तवेनाध्यवसरौयते इति भावः! ' ४ 

(ख) कारणात् प्रथसं काय्यग्य भावसुद्राद्ररति प्रारोवेति। इरिणाचौणां 

चित्त प्रागेव पूवमेव उत्वलिकाया उत्वा्टया ्ाकृलं नातसिति शेषः । उद्ित्राः 

कुलानां रसालानाच्च सुङ्ानां ययः पञात्। ब्रतोत्कणायाः कारण्णत् 

वकुलरखालसुक्लय्ौखासुषदटात् प्राक् काय्य उत्वण्टाखपस्य उत्पत्तिः । । 

(त) इ कोचिद!हुरिति। क्खापादिभिरप्यवसायै विवविते शति 

ओषः 1 न्यद्धैवाङ्गलावरखसित्यादि परदारेषु अरव्यासिर्लचण्यति श्रन्यदेवेति लावणया- 

न्तरस्य भिद्रवेन ताद्वात्मयामम्प्रवादिदि भावः - च्रन्यदिवैति पाठे उतुप्रेचाङ्गी- 
` क्रियते! तत्र भव दि चन्यदद्रनावग्वरमन्यलेनाध्यवसितम्। 

(ध) तुल्ययोगितासाह एदार्यानासिति। प्रस्तुतानां वा भन्येपामप्रस्तृतानां 
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शक्धर्माभिसस्वन्धः खात्तदा तुल्ययोगिता ॥ 

६९५. ॥ [घ | 

धरन्येषामप्रस्तुतानां घस युगक्रियाखूपः । उदाहरणम् १ . 

नश्रनुलेपनानि कुसुमान्यवन्ाः 

क्तसन्यवः पतिषु टौपटभाः। 

समयेन तेन सुचिरं गवित- 

प्रतिनोधितस्यरमवोध्िपतः ॥ (द) 

प्रतर सन्धयावनस्य प्रसतुतत्वादप्रसतुतानासनुकेपनादौनःः 

मेकवोधनक्रियाभिसमस्बन्दः, 

^त्वदक्गमादवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते, 
सालतौश््रयकल्लेखाकदलौोनां कटीरता ॥ (घ) 

इत्यब ससत्यादौनामप्रस्तुतानः कठोरतारूपैकगुण- 
 सम्बन्धः। एवम्), । 

पदाोगां यदा एरूधर्माभिसग्यमः रतेन षमेप गुपक्रियान्यतरस्पेय चंयोगः 

भदत तदा तुल्ययोगिता स्यात् । 

(द) लियास्पपर्ममखन्धदुदराच्रति स्नलेपनानीहि। दन्यादर्पनमिदन् + 
लेन ममरस मन्दाफाषन चटुदेएनानि ददयग्द्रनयायि, इसृमानि पतिपु हत. 

संग्प्वः सागदनट इन्दः चषष्ाः नाद; तधा टीपन्य द्वाः वर्चः सुषिरम् साद 
स्पषः शिद्िषः पप्रात् प्रतिदोपितिः दार्सितिः खरः कासी यदत्त दघात्था 

षपिदतदुोपिताः स्रुटेपनादोयां कुमानाड ऽद्ीपषदाय् चन्ाकाषद्द 

प्सापोषहोपकरसन सानभषनदाधनत्टात् दोषदर्घनां मुरतयामदौत्दाद सददध 

सपपदाधषलसिति मादः) प्रमिसाधराद्म् । सद शिदास्पदर्मदस्वन्धः ! 
(ध) यप््पयदष्यन्दष्ुदाप्रवित्ददिति। तद सष मार्द्पं दीदु- . 

1. सपे दषुः पनरष मदः एष्य करप विते मागदोग्ण्दाक्दष्ोन स्ट. 
. एठा हाल मधास्हम् एतिभ मतु दर्दषट्दः। । 



र _ साहित्यदर्पणम्) 

“ठानं वित्ताहतं वाचः कौ्तिधर्मौ तथायुषः । 
परोपकरणं काणादसारात् सारमाहरेत्” ॥ (न) 

प्रत दानादीनां कसभूतानां सारतारूपैकगुणसम्बन्ध , 

एकाद्रणत्रियासमस्बन्धः 

अप्रसतुतप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते! ` : 
अध कारकमेकं स्याट्नेकासु क्रियासु चेत् ॥ 

६९६ ॥ [प 

क्रमेण उदाहरणम्! । 

“वलावलतेपादघुनापि पूववत् 
प्रवाध्यते तेन जगल्निगीषुणा । 

सतो च योषित् प्रक्तिश्च निश्चला 

पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि” ॥ (फ) 

परत प्रस्तुताया निश्वलायाः प्रज्लतेरप्रस्तुतायाश्च सत्याः 

योषित एकानुगसनक्रियासम्बन्धः। 

(न) दानमिति। भखारात् वस्तुनः सारम् भरादरेत्, तघादहि वित्तात् 

धनात् भखारभूतादिवय्धः टानं सारमिति स्ववरान्वेतव्यम् | भसारायाः वाचः 

ऋतं सत्यम्, च्रायुषः नौवनकालात् ऋखारादिति शेषः कौत्तिषर्मौ, तवा. 

कायात् परोपकरणम् भादरेदिव्यन्वयः ! 

(प) दीपकमाद् भग्रतुतेति। भग्रसुतपरस्ततयोरेकधर्मासिरखम्वः दीपकं 

निगयते ¦ भ्रथदिंवा चेत् यदि भनेकासु क्रियापु एकं कारकं खात् तदपि 

द्टौ पकमिति ओेषः। 

(फ) बलेति । भ्रघुनापि भष्िन् जन्मन्यपि लिमौपषा तेन रावन 

अलावलेपात् . वलदर्पात् जगत् प्रबाध्यते प्रपौदयते। . ताहि, खती साध्वौ 

योषित् सुनिश्खा प्रकतिश् मवान्तरेषु जन्मान्तरेषु श्रपि पुभांखम् भभ्येति प्राग्रात्। 

चेशस्यविलं ठतम् । 
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टूर खमागतवति त्यि जौवनाधे 

भिन्ना मनोमवथरेण तप्स्िन साः, 

उत्तिष्ठति खपिति वासच्छहं तदैव- 
मायाति याति दइतति श्वसिति चेन ॥ (ब) 

षट् मम । तश्रवरैकस्या नायिकाया उदलयानादयनेकक्रिया- ` 

सम्बन्धः शत्र च गुणक्रिवयोरादिमध्यावस्पमनसद्धावेन वैविध्यं 

न॒ चितम् तथादिधव्ैचितपस्य सर्वत्रापि सदसा 

सम्भवात् । 

अतिवसतूपरमा सा खादाक्ययोर्गम्यसाम्ययोः | 

एकोऽपि धर्मः सामान्यो यच निर्दिश्यते पृथन्त 
॥ ६<७.॥ [ भ | 

यथा। 
<धन्ासि वैदमि ) गुगैरदारे- 

यया समाक्घप्यत मैयधोऽपि 1 

तः स्तति; का खलु चन्द्रिकाया 
यदवििमप्युत्तरल करेति” + (म) 

(५) दूरमिति! द्न्या नायक प्रद्यलिःस्यम् | चयि व्यदना्दे प्राद- 
शमे षत ससादतयति सति सा तपनो व्रा मनोमवद्ररेट निद्रा विदि ` 

सशी ददम उदिति स्दपिति मिद्रात्ति वद्धं दासच्टहमायासि, याति नन्दति 

ठति, श्षिति रिग्रासमत् व्यलत्ति। लोवनादति याटन्िर् तधा, दे चर 

माद ] षति रसन्दद्धिः | वसखन्दिषणष्ं टचम् १ । 

(भ) एतिदटूपमःगार् एति! गम्यं प्रदिषानदेदय स्यं उं ययोः 
दरदो; दाप्याः. एस्ोऽप ानान्पः खाचार्ल) अमः युषद्तिणापपः एश 

-पथायथष्देन स्व निरदि्देते उ भ्तिगतूषमा खान् । ४ 
(भ) धन्दस्यैदि। ई स्ट १ दिदसपडगन्दिनि + दमदनि! चं 

धन्धा षा४वादाससोनदेः, पया दया रेपः दिपधािरः व्टऽपि चट | 
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श्र समाकार्षणमुत्तरलौ करणंच्च क्रिया एवौव पौनसक्तः 

निरासाय भिन्रवाचकतया निर्दिष्टा। इयं मालयापि दृश्छते । 

धा । 
~ 9 

विमल एव रविविंशटः शरौ 

प्रलतिश्रोभन एव हि दपणः) 

शिवगिरिः शिविहासंसदहोदरः 

, सद्जसुन्दर एव हि सज्जनः” ॥ (य) 

 श्र्न विमलविशदादिरथैत एक एव । वैधर्स्येण (र) यघा ॥ 
वको एव चतुराश्चन्द्रिकापानकमेणि। ` न 
विनावन्तीन निषुकाः सुद्शो रतन्म॑रि॥ (ल) „^ 

दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य 1 
वस्तुनः प्रतिविस्बनस् ॥ ६€८ ॥ [ व | 

सधरमस्येति प्रतिवस्तुपमाव्यवच्छंदः (ण) श्रयमपि 
साधर्म्यवेधर्स्यास्यां हिधा । . क्रमेण उदाहरणम् । 

मच्श्निः गैः समाक्तप्यते सम्यक् भ्राकृ्ट पव्यधैः। चद्दिकायाः व्यीतखायाः 

ष्तः भात् परा भवषिका स्तुति; का? यत् खयि" खभुद्रसपि उत्तस्लीकरोति 

ष्पलयति । उपनातिहत्तम् । 

(य) विसल द्रति) स्म्! 

(र) वेध्यणेति विपरौतघमेयेवर्धः। 

(ल) चकोवय दति। चकोव्येः एर चद्दरिकायाः पानकर्मणि परानक्रियायां 
चतुराः निपराः) भवन्ती; भ्रवन्तिरेथौयाः कासिनौर्विना सुटः स्तनर्मयि 

मुरतविलासे न निपष्णः} ऋच चतुरा इतिं न निपुणा इति विपरौतषमं- 

त्वम्] 

(व) दृ्टाचमाइ दृष्टान्त एति । सधर्मस्य समानपर्मख वस्तुनः विषय 

प्रतिविम्बनं प्रफिधानगम्यसाम्बलं ट्ान्तः । 

(थ ) उघमसेति। भरत भसय साम्य न तु एकृद्प्रलं प्रतिवलपनायाम् 
एकष्पदन तु साग्य्सिनयन्योभद् दति भावः| 
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“श्रविदितगुणापि सत्कविभरितिः 

कर्णेषु वमति मधुघारम्। 

श्रनधिगतपरिमलापि दि 

ष्टरति दशं सात्ततीमाक्ता॥ (ष) 

भ्त्यि दृष्टे कुरद्गगच्चाः यंसते मदनव्यधा। 

टृ्टातुदयभानौन्दौ ग्लानिः ज्ञसुदसं हतेः" 0 (स) 

“वसन्तसेखैकनिवदमावं 
परासु कान्तासु मनः कुतोनः {1 

प्रपुल्र सल्ली मधुनम्पटः किं 
मधुव्रतः काङ्कति ब्लिसन्चाम् ‰ ॥ (ह) 

ददं पयं सस । श्रत “सनः ङतो नः १ इत्यस्य "काह्ुति 

पल्ठिमन्ाम्” इत्यस्य चैकरूपतवेव पय्थवसानात् प्रतिवस्तरुप- 
 मेव। दहतु कं मघ॒धारावमनस्य नैब्रहर्णस्य च सास्य 

(ष) घयिददितेति। सतां कवन भरितिः वारौ धविदिवगरा भयदोध- 

विरहादिति भाबः करेषु नषुधारां वमति उदिरति। मादवोसादा भनदि- , 

गतः अप्राप्तः पर्ति वख्ास्ताटृश्य भ्पिटथं नेत श्रति। शत मधुधारा. 

दसमल्य नेत्रहरपस्यं च नेकष्पवः परं प्रधानेन गम्दघ्ाम्तमसतौति द्रटव्यन्। 

{ख} स्वेधीति। व्वयिटरटे सति ङरद्राच्याः मदनव्वधा ग्रत गश्छति। 

ष्न्दौ भमुदवमत्न उदयनप्रापं खति कुसुदयंष्तेः म्दानिः मान्यं ददा) 

अष् मदनम्यया्यममख स्द(िदभ्नय च ध्पसयन पपिषानगम्यसाम्बदमस्तीति 

ध्यम् 1 | 

(६) पडनेति। दषनषदायं रद्रष्ायं फान्दायम् एष्निगृहमाव् 
सेदएागुरकमिचदः भः पषात सनः पणय सनायु स्वः? प्रफदायाः बिद्धि ` 
विवाय सटः सदिक्णाः सधुषटव्यदटः स्दष्टुस्धः मधुद्रतः भमः न्दा | 
सए मदठिरादिप्मागिष्येः वहिः टता रहति भमिष्टप्ति चिन्? रदा 

` पिदपदोष्ददः। उपशदिषषम् | > 



र्द साद्ित्यदर्प॑णम् | 

सेवन तुरेकरूप्यम्। अय समर्ध्यतम्धेकवाक्ययोः सामान्य 
विशेषभावोऽ्घान्तरन्यास्ः, प्रतिवस्तु पमादृष्टान्तयोस्तु न 

तथेति सैदः (्त)। । 

सम्भवन् वस्तुसस्वन्धोऽसम्भवन् वापि कुवचित् । 
यत विभ्बानुविम्बलवं बोधयेत् सा निदशेना ॥, 

६९९ ॥ [ क | 

` पच सम्भवदस्तु षस्वनधनिदर्भना यथा| 

“कोऽत्र भूमिवक्तये जनान् सुधा 1 
तापयन् सुचिरमेति सम्पदम् । 

वेदयत्निति दितेन सानुमान् ` 
भ्राससाद चरमाचलं ततः" ॥ (ख) 

कन [५ [कमे ७ ५ क 

अतर रषेरौटणाथेबेदनाक्रियायां कट त्वेनान्वधः सम्भव- 

स्येव ईटशाथन्नापनसम्थंचरमाचलप्रासिरूपधमव््वात्, स च 

रवेरस्ताचलगमनस्य परतापिनां विपत्प्राे्च विम्बप्रतितिस्न- 

(च) चसय्यति। समध्येद्य दटौीकायख समर्धक्ल्य दद्ौकारकसख वाक 

यस्य द्रत्यथः। खासान्यविगेषमावे इति उभयोरेकखय सामान्यत्वै भ्रपरथ्य 

विगेषत्वे त्ययः । प्रतिवसतूपमादटान्योस्त॒ न॒ तथा स्रासान्यविगेषमाव 

इत्यधेः । † 

(क) निदशंनामाह सस्मवत्निति। कुवित् सभ्मउन् कुतविहा भरसम्मबन् 

्तुसम्दन्धः यतर विम्बानुविख्वलं प्रणिघानगम्यख्ाम्यतं वोघयेत् खा निटभ्रना। 

(ख) कौऽवेति। श्रव भमभिवलये भूमख्ले कौ जनः लनान् सुषा 

, निर्यकं तापयन् पौड्यन् सुचिरं सम्पदम् एति प्राप्रीति ? न कौऽपौययः। 

सानुमान् सूष्व; दिनेन इति वेदयन् ज्ञापयन् ततः वरमाचलम् भसाचलम् 
, जास्खाद प्राप | दनद्रवचावत्तम् । | 

(ग) भेति। ईद्ाधेख उक्तद्पायेख वेदनक्रियायां न्नापनव्यापारे । 
1 



द्रमः परिच्छेदः ` ५४८ 

भावं वोधयति (ग) असम्भवदस्तुसस्वन्यनिदशनातु एकः 

वाक्यानेकवाक्यगतत्वेन दिविषधा। ततैकवाक्वगा वथा। 

“कलयति कुवल्लयमालालसितं 

कुटिलः कटात्तविचेपः। 

श्रघरः किसलयलौला. | 

साननमस्याः कलानिधैविलासम्” ॥ (घ) 

श्रत अन्यस्य धर्मे कथमन्यो वदहतिति कटाच्तविक्ैपादौनां 

कुबलयमालादिगतललितादौनां कलनमसन्धवत् तल्ललितादि- 

` सदशं ललितादिकमवगसयत् कटाचविक्चेपादेः कुवलयमाला- 

देय विस्वप्रतिविस्वभावं वोधयति। यथावा। । 

नप्रयाणे तव राजेन्द्र | सुक्ता वैरिषगोदशाम् । 

राजदंसगतिः पद्धयामाननेन शशिद्युति; ॥ (ङ) 

अत्र॒ पादाभ्यामसस्वदराजहंसगतेस्यागोऽनुपपत्र इति 

 तयोस्ततसम्बन्धः कल्यते, स च श्रसम्पवन् राजदहंसगतिमिव ` 

गतिं बोघयति। अरनैकवाक्यगा यथा 

“दद् किलाव्याजमनोहरं वपु- 

स्तपःच्षमं साघर्यितु य इच्छति। 

टूटशाधंति। क्रापनसमयेः प्वापननिष्यादकः यः चरमादलय्राप्िष्पो धर्म 
त्वात् तष्ाषश्ितादिश्वधः। विन्वपरतिविसवभावं गम्बषादग्वम्। | 

(घ) क्खयतोति! सखा: इुटिललः कटाडविचेपः कुवलयमालायाः 

मीखोप्प्सनः खितं सौन्दव्यम् भरः किसलय पद्वदसय षीलां तचा अनने | 
शछानिषिः चन्द्रस्य विसं कषयति धारयति! । प 

(र) प्रयारुष्ति। हे रलेद्धर } तव प्रयापे युदयादायां दैरिणं शत्यां 
दा मगोटभ्ः कानिनः तादा पदभ्यां राजहंखगतिः तथा धाननेन सेन श 
यतिः; सुशादहा। 



५५० सादित्यदपेणंम्। 

ध्रुवं स नोलोत्पन्तपवधारया 

शमीलतां डत खषिव्यवस्वति ॥ (च) 
पत्र यत्तच्छब्टनिर्टिष्टवाक्यायेयोरमेटेनान्वयोऽचुपपदय- 

मानस्ताद्रवपुषस्तपःचमत्न साघनेच्छा नोलोत्पलपत्रघारया 

प्रमीलताच्छेटनेच्छ वेति विस्वप्रतिविव्वभावै पययवस्यति 

छ) यथावा। 

"लन्सेदं वश्यतां नौतं चरवभोगोपलल्लिष्छया । 

काचसूलेन विद्रौतो हन्त चिन्तामणिमंया ॥ (ज) 

श्रते भवभोगलोभेन जन्मनो व्यधेतानयनं काचस्रूलयेन 
विन्तामणिविक्रय इवेति पयवसानम्। एवम्। 

मक्त सूचधप्रमवो वंशः ९ क्तं चाचखविषया मतिः। १ 

तितीर्षु स्रं मोहादुङ्पेनास्ि सागरम्” ॥ (म) 

(च) द्रदमिति। शकुन्तलाया स्पंटष्टा राजी ट्णन्त्ोक्तिरियम्। यः 

कपिः श्दम् भव्याजमनौदटरं सखभावमनोषरं वपुः अशरीरं तपःचमं तपयरण- 

फं प्रसदं साधयितु" कर्तुम् इच्छति खःभ्रवं निथितं नौलीत्वलपत्रस्य धारया 

पयभागेए भरतिकोमलया दरति भावः शमौलताम् भतिककंभासिति माव, 

प् व्यवखति उद्युङ्क्ते) वंश्यविलं हत्तम् । 

(ष्ट) भरवेति। यच्छब्ट्निदिंटवाक्यमित्यादि दष््छेति पथ्यन्तं तच्छब्द 

निर्दिंटवाक्वं प्रू वमियादि व्यवखतीव्यन्त तयोरथेयोः धरमेदैन भ्रभिन्रतया भन्यः 

सम्बन्धः अनुपपद्यमानः श्रखम्मवन् विस्प्रतिविस्मावे गम्दस्ादश्ये पययदति 

परिणमति। 

(न) जन्मेति । मया भवस्य संमार्य भोगः सुखं, भोगः सुखै स्यादि 

स्ताव्य फणकाचयोरिव्यमरः। तस्य उपलिपसया चलारप्रया दव्यवः द्रं 

` लेन वथ्यतां विफलत्वं नौतम् । इन्त खद काचमूल्येन चिन्तामणिः किक्रौतः। 

(म) क्ंति। सथ्य; प्रभदति षद्यादिति प्रभवः उव्यत्तिस्ानं यख चरधवा 

सव्यात् प्रभवे; उत्यत्तिन्रय तादृशः वंशः मूव्यवंश्ः क्त ? भल्यविषया वत्किखिद्धार- 

सदना द्र्य; मतिः वृद्धिकर? कदयं मद्दन्तरं सूचयति। भ्रत्यसतिष्य- 



> दशमः परिच्छटः। । भ्भ्र १ 

श्रत मन्मत्या दोच्यवेश्रवगंनमुडपेन सामरतरणामवत 

पथवसखानम्। इयं क्चिदुपमेयहत्तस्योपमानेऽसम्भवेऽपि 

भवति। । 

यथा । | 

भयोऽनुभूतः कुरङ्गाच्यास्तस्या मधुरिमाधरे । 

समाखवादि स खदीकारसे रसविशारदैः॥(ज) 

चत्र प्रघ्तस्याधरस्य मधुरिसधसंस्य द्वात्तारसेऽसम्भवात् 

पूववत् साम्ये पययवसानम् । मालादूपापि यथा सस । 
^च्तिपसि शुकं वबदंशकवदनें | 
खगमपयसि खयादनरदने । | 

वितरसि तुरगं सद्िषविषराणे 

निदधच्वेतो मोगवितान*॥ (ट) 

इद विस्बप्रतिविस्तान्नेपं विना वाव्चाीपयदसानं, 
दृष्टान्ते तु पयथवसितेन वाक्या्धेन सास्यादिस्वप्रतिवि्वता- 

प्र्यायनम् (ठ) ) नापौयमर्थापत्तिः, ततर नहासोऽवं इरिणा- 

त्तौ णाम्" इत्यादौ सादृश्चपयवसानामावात् । 

वंशयोसंषटदन्तरमिति भावः। खि पं सोदरात् भरक्तानात् उडुपेन सैलेन 
दुस्तरं खायरं तितीपुः तरुसिन्ुः। 

(ल) यष्ति। तस्याः कुर्द्रास्याः चषरे यः मधुरिमा नाध्य्यम् भनु 

भतः, च मषरिमा रसविभारदैः रखाखादाभिततैः जनैः रदीकारदे ` द्राचारदहे 

खमाश्ादि सम्यक् दास्वादितः। 

(र) विप्छौति। भोगविताने चंनारसुखखमूहे वेतः निदधत् लं 
एपदेशकस्य दिद्ाकस्य वदने प्रक सिपि, सगादनम्य तरदोः र्दने दन्ते चयम् 

सपय, सष्दिपस्य व्पिये गर वर्गम् शयं वितरसि ददटाखि1 शरदे भोय ` 

दिते सेतो(निघानस एषटंश्कव्दनादिएठ यकादिदेपप्य च भमेटनानयः 
हुपपद्सामः परत्यर दिस्पपरतिविस्दभादे यसरति। 



५५२. ` सादि्यद्प्णम्। ` ,, 

आधिक्छसुपमेयस्योपरमानाद्यूनताघवा | 
व्यतिरेक एक उतो ती नोक्ते स च विधा॥ 
चतुर्विघोऽपि साम्यस्य बोघनाच्छब्द तऽर्थतः । 
च्ात्तेपाच्च दादटशधा श्ेणेऽपीति चिरष्टघा । 

प्रलेकं खान्पिलिलाष्टचलारिंशदिघः पुनः ॥ 

०० ॥ [ ड | 

उपमेयस्योपसानादाधिक्छे डइतुरुपतेयगतसु लर्पकारण- 
सुपसानगतं निकषंकारणच्च। तयोहंयोरप्य क्तावेकः प्रत्येकां 
ससु दावेन वानुक्तौ त्िविघ इति चतुविधैऽप्वस्िन्नुपमानोप- 
मेयस्य निषदनं शब्देना्ेनाक्तेपेणए चेति दादशप्रकारोऽपि 
चेष अपिश्रब्दादश्चेषेऽपि चतुविशतिप्रकारः। उपमानादयुन- 
तायामप्यनयैव म्वा चतुविंशतिप्रकारतेति सिलिलला अ्र्ट- 

चल्वारिंश्व्रकारो व्यतिरेकः! उदादरणम् । 

“श्रकलद्धं सुख्यं तस्या न कलौ विषु्व॑धा* ॥ (ठ) 

(ठ) द निद्रनाया विच्ठप्रतिविस्बतायाः भरादेपं प्रतौति विना वाका 

ख भ्रपयवसानम् असद्रतिः, पथ्यवसितेन सङ्ततां प्राप्न । सासप्यात् 

योग्यतावशात् विस्रेति गम्यखादृश्यावगतिस््यि्ैः । । 
(ड ) व्यतिरेफसाद् भाविक्यसिति। उपमैयसय उपमानात् भाभिकाम् 

पथवान्यूनता व्यतिरैकः। स च ईती उके एकः एकविषः, तौ नोक्त 

श्रकधिते विधा। तथा चतुविघोऽपि खाम्यख साश्व शब्दतः भतः श्रचे- 

पाच वोधनात् प्रलयायनात् दादा! दादश्विधोऽपि र्चंषनिवन्धनलात् 

पट पताचच देविध्येन विरटषा चतुर्विग्रतिप्रकारः। प्रदेकम् भाधिकान्यून- 

तयौ सिलिला श्रटाचलारियतप्रकार दति) 

(द) श्रदकखदसिति ¦ सूगसम्। 



दशमः परिच्छेदः। “ र 

अत्र उपमेयगतमकलङ्तमुपमानगतश्च कलद्धिलं हेतु- 

इयमपि उक्तम्! यधाश्ब्दप्रतिपादनाच ब्ाब्दमौपस्यम् 1 

प्रवैव “न कलङ्खि विधूषमम्” इति पाड ग्रां “जयतीन्दु 
कल द्धनम्" इति पढे तु इवादितुल्यादिपदविरहादादिष्तम् 1 

अरदैवाकलङ्पदत्यारी उपतेयगतोत्सषंकारणानुकतिः, कलङ्धि" . 

पदत्याग च उपमानगतनिकर्षकारणानुक्तिः, दयोरनुक्ती दयो- 

रतुर्तिः। श्वे यथा। 

“श्रतिमाद्गुरणायाश्च नाज्वदु भद्रा गुणाः ४» (ण) 

प्रत्रेवार्थे वतिरिति शन्दसौपस्यम् उत्कप॑निक्षकारण- 
योंयोरप्युक्तिः। गुणशब्दः श्ष्टः। न्ये मेदाः पूव॑वदूह्याः 
एतानि च उपपरेयस्योपमानादािक्ये उदाहरणानि! न्यनतवे 

दि्ाल्म् । वघ । ‡ 

तीणः तौ णोऽपि थथौ मूयोभूयोऽभिवषते नित्यम्। 
विरम प्रसोद सुन्दरि! यौवनमनिवत्तिं यातं तु" ॥ (त) 

श्रत्र उपमेयभूतयौवनाखेग्यस्याधिक्वं तेनात्र ^उपमाना- 

दु पमेयस्याधिव्ये विपश्यये वा व्यतिरेक” इति केषाच्खिज्लचषे 

(ए) श्रतौति। भतिगादाः यतिघनाः गुणाः यसाः तथायूतायाः तथाः 

कान्ताणः गुष्णः दवादाहिग्लादयः सूव्राडि च भ्रलवत् पद्वद् महुराः मह. 
प्रषष्ाः दिदुरा पत्यः न। भरवोपनेयं नायिका, उपमानं पद्मम् खपरंयय 

छत्वधकारष्म् पतिगाद्गुतम् चपमानस्य निकूपकारणं भद्ररगुण्तमिति 
ध्य् । 

(स) होपप्ति। र सुन्दरि! शौ न्द्रः ददः दीपः भपि त्नं 
परते भूधः भूयः पनः पुनः भित्ते हद्धि यष्टि, विरम मानाव् निवर्दख, 
मखद भमद्धा मव, योदनं यतस्ति सेदः भनिर्वपति न परनरिगर्दते इत्यधेः, 
यासेतु रदमेड तु! 

४७ 



४१४ सादहित्यद पणम् । 

^विप्ये वेति धदमन्यकम्” इति यत् केचिदा; तन्न . 
विचरसदहम्। तथाहि अदाधिकन्टनतवे सत्वासत्तवे एवं 

विवचिते।! श्रत च चन्द्रापेच्तया यौवनस्यासत्लं स्परुटमेव 
अस्तुवा अदोदाहरणे यथा कथद्धिद्तिः* ! (घ) 

^हनूमदाचैयेशषा मया पुन- 
िषां हसैदू तपः सितौक्षतः ।* ( द ) 

इत्यादिषु का गतिरिति सुष्टकतं ^न्य्नताघवा” इति । 

सार्थस्य बलादेकं यच स्याहा चकं दयोः । 
सा सरोक्तिमू लमूतातिश्योक्तिय॑दा भवेत् ॥ 

७०१ ॥ [घ 
तिभयोक्तिरप्यत्ाभेदाध्ववसायसरूला काथेकारणपौवपैः 

पय्यविपययस्पा च । अभेदाध्यवसायसूलापि स्ेषसित्तिका 
अन्यघाच (न) क्रमेण उदाहरणम्) 

सद्धाघरदटसेनास्या यौवने रागभाक प्ियः। (प) 

(ध) सुखास्त खायिवाद्यायिले। ननु यथा कथद्धित् भरादिक्योक्तादेव् 

व्यतिरेक श्रास्तां कौ दीप श््या्द्य भतुपपत्यत्तरं दभ॑यति भ्रस्िति। 
(द) इन्मदादयैरिति। दमयन्तीं प्रति प्रेरितख्य नल दौत्य भक्तताध्र 

सयीक्तिरियम् । चनूमदादः टूतपथः यथा सितीह्ठतः उल्वलीकतः मवा प्रन; 

दां अतूर्ण देः राः द्रूतपथः डतीक्वतः मां दौव्ये भकतका््वं ट्च श्वर 
इशिष्वन्तीति भावः| 

(ध) खदटीलिमाद सदेति! यद्र ख्य वलात् सासष्यात् एकं वन्तु 

चयी; वाचकं स्यात् यदा यदि तत श्रतिशयोक्तिः मूलभूता कारणभूता भवे 

तटा खा उद्धिः । 

(न) दं पभित्तिदा देपदिक्खना श्रना भरदषा। 

(प) मेति! च्व रागण्दः दयीर्वौष्ियावुरागयोर्वाचकः| श्रतिः 
ददौ मेदेः्यफेदष्पा। । 



दशमः परिच्छेदः , भशर 

श्रत रागपटे च्चषः। 

"सद्ध कुमुटकटस्वेः कामसुल्लासयन्तः 

तरह घनतिमिरीैरैसुत्वारयन्तः। 

पह सरसिजघर्डैः खान्तमामोलयन्तः 

प्रतिदिश्रमद्धतांभोरेशवः सच्चरन्ति" ॥ (फ) | 

{दं मम। श्रव उल्लासादीनां सम्बनिभमैरादेवसेदोनतु 

चिष्टतया) 

नसमपेव नराधिपेन स गुरुसम्मोहविलुप्तचेतन 1 

श्रगमत् सद तैलविन्दुना ततुरौ पाचिंरिव चितेस्तलम्” + (वै) 
ष्यच्च मालयापि सस्मवति। तथोदाद्ृते “सदह कुमुद- 

कदम्बैः" इत्यादौ" । 

"लक्मगेन समं रामः काननं यनं ययै" इत्यादौ च 
[क वन् 

भतिशवोक्तिसूरत्ाभावान्रायमलद्भभरः। 

विनोक्ति्यदिनान्येन 
ग साध्वन्यदसाधु वा॥७०्॥ [भ] 

(फ) घटेति! चन््रदप्ठनमिदम्। भरतांशोः उन्दरय भंशवः किरष्याः 

सुदामा रूदन्धेः समृ: सद कामम् उष्ठासयन्तः विकासयन्तः घनैः सनन 
ठिमिपषाम् भन्यक्षारापाम् भोदैः समूहेय सर पैषये कामिननानामिति शषः 

, उ्सारयम्तः विष्यंहयन्तः उटौपक्वादिति साप्रः। सर्खिनानां पद्यानां पर 

मूः च भ्डान्ते मनः पामौदवन्दः सटोचयनतः प्रतिदिथं दिधि दिभि सघ 
रन्ति। मािनाहत्तम्। 

(भर) सममिति। खा शृन्दुमतौ गुख्या सष्ता स्खोहेन दिलु षेतनं 
स्खालधामूता सतौ सनुदौपादिः ददा दीपथिखा तैटयिन्दुना सदैव नर 
धिपेन अलम समसेद तेषम् भगसत् । श्वर काययकारदपौदापययदिपयय- 
स्पारिप्योक्षिः। 

. (भ )'भिनोिमाह विनोिसति। न्येन विना- यद् न भाष न्तो 
श्म म मवति, तपरा शनन विनः भन्त् वद् पठा मवति सा दिनोष्किः।. 



१५६ सादित्यदरपणम् 

न श्रसाघु च्रशोभनं न भवति। एवद्ध यदपि शोमनतवे 

एव पथवसानं तथापि श्रशोभनत्वाभावसुखेन शोभनवचनस्या- 
यमभिप्रायो यत् कस्यचिदर्णनीयस्याश्ोभनलतं तत्परसन्भिधैरेव ` 

दोषः। तस्य पुनः खभावतः शोभनत्वमेवेति । यधा । 

“विना जलदकाज्तेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः। 

विना ग्रौष्ोसणा म्ञव॑नरालिरजायत ॥ (म) 
५च्रसाघु स्रशोभनम्। यधा। 

प्रनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साघु त्वया कतम्! 

कादिनसौर्विनार्केण १५ का निशा शशिना विना॥ (ग). 

“निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या 
ययान दृष्टं तुद्धिनांश्टविस्वम्। 

उत्प्रिरिन्दोरपि निषप्फलेव 

दृष्टा विनिद्रा नलिनौ न येन ॥ (र) 

श्रत्र परस्परविनोक्तिभद्या चमत्कवासयतिशयः। विनाशब्द्- 

प्रयोगाभावेऽपि विनाधेविवच्ता विनोक्तिरेवायम्। एवं 

सदोक्तिरपि सदशब्द्प्रयोगाभावेऽपि सदह्ाधकिवच्या भव 

तौति बोदव्यम् । 

(म) विनेति। चन्द्रः लजलदकालैन तिना निन्तन्रतां निर्मलतां गतः। 

यौपोप्रष्णा विना वनराजः मखः मनोहारिणौ प्रजायत । अव ललदकाला-' 

पथमात् चन्द्र तया योष्नोप्रापगसात् वनराजेरभणीभनत्वस् ऽपगतम् । 

(थ) भनुयान्येति। जनातौतं लोकातिश्वायिनं कान्त प्रियम् अवुयान्या 

श्वतुगन्ठन्या तया साश्व सम्यक् छ्वतम् । तधाद्ि, रकण विना दिन्रीः तया 
श्रशिना विनानिश्ाचका? सौतां प्रति अनसूयाया भविपत्रा उक्तिरियम् ) 

(र) निस्थकमिति। नछिन्याः पगिचाः जष् निरेकं मतं, य्या 

गखिन्धा तुद्दिनांशविष्व' चन््रविविंन दम् । इन्दशन्रस्यापि छत्यत्तिः निष्ठ 

सैव, येन दनुना विनिद्रा विकखिता नलिनौ न दृटा! उपजातिहत्तम् । 



` दमः परिच्छदः । ६५७ 

समासोक्तिः समेव कण्यैलिङ्गविशेषरीः। 
व्यवहारसमारोपः प्रस् तेऽन्य वसत् नः ॥ 

७०२॥ [ल] 
प्रत समेन कार्येण प्रस्ुतेऽप्रस्तुतव्यवहदारसमारोपः । यघा । 

“व्याधूय वद॑सनंमम्बुजलो चनाया 

वतच्चोजयोः कनककुगख्यविलासभाजोः+ 

ग्रालिष्कसि प्रसभसङ्गमणषमस्या 

धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह!” ॥ (व) 

श्रत गन्धवाड रटकासुकव्यवहारसमारोपः । लिङ्गसाम्येन 

खघा। 

नश्रसमाप्जिगीषस्य स्तोचिन्ता का मनखिनः। 
छ्रनाक्रम्य जगत् लतखं नो सन्ध्यां मनते रदिः० ! (ग) 

प्रत पुस्दौलिङ्तमातरेस रविसन्ध्ययोनायकनायिका-. 

व्यवद्धारः। विश्ेषणसाम्यन्तु दिष्टतवा सचाघार्णयेनोपम्ब- 

यर्भलेन च तिधा) ततर द्धिष्टतयर वथा मम। 

"~~~ ~~~ --~->---------- 

(ख) मसासौपिमादइ ममासोक्तिस्ति। मैः : साथलिद्विेषदैः यत 

भभ्मुते धन्यस्य प्रप्रनुय्य वस्तुनः वि्पयन्य व्यवषारसखमारोपः खा सनारसतोक्रिः 

(ख) व्याधूवेति। ई मनल्तयाचलगन्धवाष} यत् यल्नात् वन् भ्रख्राः. 

सषकस्घनासाः पद्नयनायाः कनककृष्मविदयायभालौः वचौजयोः सनयोः 

पयनम् सदधूय धपनाय्द पपं ससक्तन् चह प्रसभं वलात् भाद्िष्टमि . त्यात् 

स्यद् धन्यः! दसन्ततिष्टदे हत्तम् 1 । 

(च) पनमाप्रति। सठसापा ससामिमप्रपता लिनीया वख ताटब्स्द 

समृद्धिः सेष्महुभावरः किगोपारिष्वयः स्रौखिन्दा कान्तासिष्टापः का ररि 
५ 

स्वस समप सग्व् चनाम्द् सव्यांनो भ्त) 



५५८ सादित्वदप॑णम्। 

“विकसितमुखीं सगासङ्गाद्रलत्तिमिराहतिं 
दिनकरकरस्ण्टासैन्द्रीं निरैच्च दिशं पुरः 

जरठन्वलौ पाण्ट्च्छायो शशं कलुषान्तरः 

अयति इरितं हन्त } प्राचेतसीं तुहिनद्युतिः ॥ (ष). 

अत्र मुखरागादिश्रव्दानां क्िष्टता। अत्र हि “तिमिर 

हतम्” । इत्यत्र “तिमिरांशकाम्*” इति पाटे एकदेशस्य 

रूपणेऽपि समासोक्तिरेव न तु एकटे विवर्ति रूपकम् । तत 
डि तिभिरांशुकयोः रूप्यरूपकभावो दयोरावरकलत्वेन स्परुटः 
खाटृश्यतया परसाचिव्यमनपेच्यापि खमातविखान्त इति न 

समासोक्तिवुह्िं व्यादन्तुसौशः। यत्र तु र्प्यरूपकयोः 

सादृ्यमसट तत्ैकटेशान्तरदूपणं विना तद सक्तं स्यादित्य. 
शाव्द्म्ये कटेशान्तररूपणमायमदेचचत (ख) एदैति! ततैक 

देश्रविवन्तिरूपकमेव यथा । 

~ _ ~ <^ 

(प) विकितेति। इनतेति खेदसूचकसव्ययम् । तृडिनदुत्तिः बद्धः 

पुरः अग्रतः राग लोद्ि्यस्य श्रनुरागखय च श्रासङ्गात् सादेशात् विकखित- 

सरणी प्रकागितस॒ष्ठीं प्रम॒त्रसुखौख्ध तथा गक्न्तौ निगच्छन्तौ तिसिरमेव आहतिः 

शावरणं यद्या तथाभूतां दिनकरस्य सूयय उपनायक चेति ध्वनिः करण 

किर्येन मोन च ख्टम् रें एकी दिशं निरीच्य चष्ट जराः परिणता 

या लयलौ तदाष्ट्यफराविगेषः तदत् पाम्डुः दाया कान्तियैस्य तथाभूतः भे 

अत्ययं कलुषान्तरः मखिनान्तःकरणः खन् प्राचेतसीं पश्चिमा दस्ति दिशं ययति 

रठलम्वते) श्रिषठरिणौठत्तम्। 

(ख) व्रति} थव विकथितसुष्ठौमिवेटाद्रये स्प्यरूपकभावः स्प्यम् 

भारोपविषयः दिनिरं ख्पक्षम् आसोेप्यमाणम् अंणकं तयोरभव्रः दवीः तिमिर. 

शरकगोरादरष्तेन भाच्छादकतवेन परमाचिच्यम् भप्ररखादाय्वं वाक्यायपय्यालोकच्न- 

खाद्राय्यसिवयवः अनपेच्य श्रख््ौल्वापि स्वमा खां एव विश्रान्तः सखाटश्वाव- 
बोधकतया खतःखिद्र इयथः दति रतोः खमासीक्तिवृधिं व्वादन्तु खण्डयितु 
नद्यः न गतः। वतेति) यत्र वाक्ये इति ओषः भस्छ्टम् -प्रखष्ट तत्र 
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जस्र स्शंतउरण करे कु्णतस्स मण्डनम्यलश्रम् । ` 

रससंमुदहटौवि सदसा पर॑मुहौ दोदर स्ठिसेणा” (२) ॥ (ड) 

श्रत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । कचिच्च. यत स्फट- . 

सादृश्यानामसपि वह्ृनां रूपणं शाव्दनेकदेशस्य चार्थे ततैक- 

टेश्रविवत्ति रूपकमेव सूपकप्रतौतेव्योपितया. समासोक्ति 

प्रतीतितिसेधायकल्रात् ) नतु भ्रस्ति रणान्तःपुरथोरपि सुख- 

सच्चारतया स्फुटं सादृश्यमिति चेत् (च) सत्यमुक्तम् । 

श्रस्येव किन्तु वाक्चार्थपव्यलोचनासापैच्तं न खलु निरपेक्चम् । ` 

सुखचन्द्रादेम॑नोदरल्वादिवत् रणान्तःपुरयोः सखतः सुख- 

` सच्चारत्वाभावात्) साधारणेन यथा| 

“निखर्मसौरभोद्म्नान्तशङ्गसङ्गोतशालिनो। 

(१) नघ दष्ति। 

यख रप्ान्तःपुरे करे कुरबाप्य सख्डलाग्रलताम् । 

श्ठसम्मखयपि सुषा पराख्खौ भवति रिप्रसेना इति ॥सं०। 

एषदश्रानरस सुपथं विना तत् वाकम् पसद्रतम् भगुपपत्रम्। भश्ाब्ट्म् 

गष्दाप्रतिपाद्यम् भाधम् अरधवललभ्यम्। 

(९) यखति। रण एव घन्तःपरं तव कूरे मसग्डलाग्लताम् श्सिलताम् 

भपरां मायिकामिति च घ्वनिः करे डु्वतः यम्य रसचम्मडी उन्याष्ाभिसुौ 
भतुरारवेतो च रिपएसेना गदुबलं कान्ता चेति ध्वनिः सहमा परद्युष्ठौ मवति |: 

(ख) स्पकप्रसोतिरित्ति। व्यापितया दह्गामितया शत्यधैः खमासोक्नि- 

प्रतते; तिरोघायक्षलात् भावरकलतवात् यथा लावप्यमधमिः पृ्खमिश्यादि) सृुख- 

सथारतधेति। यवा भन्तःपुरे सष्ठ उछरति तथा रपोऽपौति भावः । निरपेचं 

फा्यादपथालोचनरिरपेदसिव्यथः। ततद बहनां प्फटसादृण्यानां यष्टवे 
पा भष् टसाट्ग्वानां सदरभावे स्पश्म्य चग्याप्चिःपि यदि रश्देश्खय ष्पष्र 

स्पात् तदः एफट्भ(दवतिह्पकमेदेति गध्यम् । 

(ङ) निरति । निनी मादद्टौगणन उद्याना; ये च्य 



५६७ साहित्यदप॑णम्। 

उदिते वासराधौशे स्येराजनि सरोजिनौ ॥* (क) 
[~ ०५ 

श्रते निसर्गेत्यादिविश्चेणणसास्यात् सरोजिन्यां नायिका- 

व्यवहारप्रतीती स्तौसात्रगासिनः स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः 
कारणम् ! तेन विना विश्रेपससाच्यमाव्रेण नायिकाव्यवदहार- 

प्रतोतैरसम्भवात् । श्रौपस्वगर्भलं पुनस्िधा सखवति। उप- 

सारूपकसद्करगम॑त्वात् । अल्लोपसामरत्वे यथा । 

दृन्तप्रभापुष्पचिता पाखिपकज्ञवशोभिनी । 

केशपाणालिन्देन सुवेशा हरिणेद्तणा ॥ (ख) 

अत्र सुषेशत्ववशात् प्रथमं दन्तप्रमाः पुष्याणौवैत्युपम 

गभत्वेन संमासः । च्रनन्तरच् दन्तप्रमासदटभैः पुष्पैखितेत्यादि- 
खमासान्तराखचेण समानविशेषणएसादहात्साडरिणेत्तणायां 

सताव्यवदह्ारप्रतीतिः। रूपकगभेत्वे थथा । 

भलावरमधुभिः पूणम्” इत्यादि । सङ्करगर्भत्वे यथा । 
^दन्तप्रभाुष्पचिता? इत्यादौ ^सुकेणा” इत्यच पाठे युपमा. 
रूपक पाधकामावात् सद्करसखमाययरम् । समासान्तरं पूव 

बत्! समासान्तरमदिन्ना लताप्रतोत्तिः) रषु च येषां मते 

स्तेषां यद्घोतश्ासिनो सुरोजिनी पद्िनौ दासखसाधीे सव्वं उदिते सतिदीसय 

विकता सखिता चश्रननि भ्रभूत् । 

(ख) दनेति। दन्तानां प्रभाः पुष्पाणीवेति दन्तप्रभापुष्पायि तै: विता 

व्याप्ता, पारि; पद्वव व पाणिपललवलेन शोभते इति पाण्पिह्नवभौोभिनौ केश 

पाभ: अरदिहन्दभित तेन उपलयिता सुवेशा मुट्, परिच्छदवतौ दरियचष्प 

विमातौति शेषः। लतापक्े दन्तप्रभा इव पुष्रायि तैशिता। पाणिरिव पर्तषः 

तेन भ्रोभिनी, केशपाश श्व चलिदन्द तेन। शत्र सुवेशधत्वघर्मख सुख्यतया 

प्रेय रिरेच णायां वत्तनात् भौपम्यगर्भलम् । 

(ग) उपमादपकेति । उपमासाधकखय पमे सुख्यतया खितख धर्म्य 

्पकाधक्ख टपमाने घृष्यतवा खितख धर्म माधक्खय च उपसेवातन् 
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उपमासद्कग्योरेकदेभविवत्तिता नास्ति तक्ति श्राद्यढतौवयोः 

समासोक्तिः) दितौयस्तु प्रकार एकटेशविवर्तिरूपकविषय 
£ न न < [द ~ तैन्य ६3 टै 

एव । प्रय्यीलोचमे तु श्रादये प्रकारे एकदेशविवत्तिन्युपमेवाङ्ग- 

कर््ुसुचिता (ग)। श्रन्वधा। 
^टिन््र घनुः पाण्डुपयोधरेण शरहधानाद्रनखक्तताभम् । 

प्रसोदयन्तौ सकनङ्कमिन्दु" पायं रबैरप्यधिवां चकार” ॥ 

द्त्यत्र कथे शरदि नायिकाव्यवद्ारप्रतीतिः। नायिकाः 

पयीधरेणाद्रेनखक्ततामशक्रचापधारणासम्भवात्। ननु श्रत 
^्ाद्रनखन्ताभम् इत्यत्र स्ितमप्य् पमानत्वं वस्तुप्य- 
लोचनया रेन्दरे धनुषि सद्धारणौयम्। वधा “दध्रा जुहो- 

तौति इत्यादौ दवनस्यान्यघासिद्ेटंध्ि सखाद्यते विधिः) 

एवं च इन्दरचापाभमाद्रनखचतं दघानति प्रतोतिर्भविष्यतीति 
चेत्र। एवंविधनिर्वाड कषटखषटिकल्यनाठेकटेशविव्तिन्युप- 
माक्गीकारस्यैव ज्यायस्त्वात् । भ्रस्तु वा त्रच यथाकथञ्चित् 

समासोक्तिः। ^नेतैरिवोत्मलतैः पद्मं: इत्यादौ च भ्न्यगत्य 

~ ------~---~--~~----------"~----~-----~~--~+ 

रुपके रपकमेवात्र नोपमा प्वयवेरुपन्य चमावादियथः। समासान्तरं पूर्ववत् 
उपसापर्च उप्सितिसमाभः स्पञ्पद स्परसमाम्र, यथा दन्तप्रभाः पृषारौव 

तथा दन्तप्रमा एव पुर्या श्या वोध्यम्! चादयद्धतौीयग्रोः दन्तपरभपपृष्वितै- 

त्यादिष्पे भराय उदारे ठतौवे प्रत मुवैशेवत्र परीतेति पाठेन परिदत्तिते 

दूत्ययैः | | 

(घ) रिन्रमिति। शरर्यनमिदम्। रत् पाुपगनोषरेद निर्हटलात् 
हितणषपरेर भादरम् अभिनवं यत् नघ्दतं तदेव चामा यख तादृशम् देनं 
धतुः शफ़षापं ददाना धारयन्ती मतो सकषम न्ट प्रमोटयन्ती विकासयन्ती 
श्वे; मध्व उभ्यधिषं तापं चकार! भरट उन््रस्य उच््वशलं सूयच एश. 

तपदं स्यादिति प्रिद्धष्ति भादः) दमरुप्यााखनया विषथादुशालनेन। 

ष्वमस्य सोम्य अन्यधा उन्दरर्रष सावं प्रतलुद्ोतौन्यादिदिषिना चिद; 

प्राः 1 दध्रीति 1 यचा पत दिक्र्प्ठे विधिः चडायते तथावापौति मावः} 
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सम्भवात् किच्च उपमायां व्यवद्ारप्रतोतेरभावोत् कधं 

तदुपजोविकावाः समासोक्तेः प्रवेशः (घ) । यदादः । ̀ 
“व्यवहारोऽथवा तन्तं नोपस्ये थत् प्रतीयते । 
तत्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फटा” ! (ङ) 

एवच्च उपमारूपवीयोरेकदे्विव्तिंताङ्ी कारे तन्यल- 
सङ्करेऽपि समासोक्तेरप्रवेणो न्यायसिद्च एव तेनौपम्यगर्भकि- 
पणोलयापिततवं नास्या विषय इति विश्रेषणसाभ्ये श्िषटविश्र- 

एणोल्यापिता साधारणविश्षणोल्यापिता चेति दिधा। काथः 

लिङ्गयोस्तु लत्वे च द्विविधेति चतुष्यृकारौ समासोक्तिः सव॑. 
तेवा व्यवद्धारसमारोपः कारणम् (च)। सच क्तचिल्लौकिकी 

चस्त्नि लौकिकवस्त् व्यवहारसमारोपः! शास्नौये वस्तनि 
सनौ यवस्त् व्यवद्ारसमारोपः। लौकिके वा यास््रौयवस्त्- 
व्यवहारसमारोपः, शस्तरीवे वा लौकिकवस्त् व्यैवहारसमा- 
सोप इति चतुरा । तत्र लौकिकवस्बपि रसादिमेदादनेक- 

विधम्1 शास्लौयमपि तककायुर्वेदज्योतिःशास्रादिप्रसिद- 

यथाकथखिदिति। कट्ख्ष्या भ्रद्रनखचते खित उपसावाचकषरट भाभा. 

श्रन्द्ख इन्द्रे घनुधि सच्चारयनेति भावः। ननु भवापि सरिया मङ्रलाव्यवः 

षारसमारोपैप सप्रासोक्तिरन्ु का त्तिरिव्याश्च दूषयति किञ्चति। तथा 

च यत्र न्यवहारसनारोपप्रतौति; ख्.ट, तवैवं समासाक्तिः न तु कट्या 

न्यवद्रप्रतौत्यानयने इति भावः| । 

(ङः) व्यव्द्धार इृति। यत् यद्यत् भौपम्ये परौपम्यगर्भविगरेषणषठाग्य 
ष्ष्यय्यः व्यवद्ारः साधर्म्ये वा तल्लं खरूपम् भप्रस्तुतसेति ओषः न प्रतौयत्तेन 

दुष्यते तत् त्यत् भौपम्यघमाखोक्तिः श्रौपम्बगर्भविग्रेष्साम्योलयापिता समा- 
खोसिनं भवतीति ेषः, यतः सार्छ्टा सुव्यक्ता सर्ननानुभवचिद्धा रक्देभो- 
भमा एछूटेथिवर्तिनी उपञेवर्थः। 

(च) तन्पूलमद्गरे उपमास्पकृख्ड्रे श्व्यव्रः न्वायबिद्ः युक्तिषिद्धः व्यव 
एरररमारोपामावादिति मावः ` 
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तथेति वद्प्रकाय समासोक्तिः दिच्ात यथा शव्याधूय 

यद सनम्” इत्यादौ लौकिके वस्त् नि लौकिकस्य इटकामुकष्ट् 

व्यवद्दारादेः समारोपः । । 

“"यैरकरूपमखिलाखेपि हत्तिषु तां 

पश्चद्धिरव्ययमसहयतया प्रहत्तम् । 

लोपः क्तः किन्न परत्वजुषो विभक्तैः 

स्तं लंचणं तव क्तं ध्रुवमेव मन्वे ॥ (छ) 

श्रव श्रागसशास्तप्रसिद्वे वस्तुनि व्याकरणप्रसिदवस्तुव्यवः 

ष्ारसमारोपः (ल)! एवमन्यत्र ! रूपकेऽप्रकतमातसखरूप- 

मैव तं पूर्वावखातो विशेषयति (स)! श्रत एव श्रत शव्यव- 

हास्समारोपोनतु खरूपसमारोपः” इति वदन्ति! उप- 
माध्वनौ प्रेषे च विशेष्यस्यापि साम्यनिह तु विशेषण 
माचस्य श्रप्रस्तुतप्रशंसावां प्रस्तुतस्य गच्यलसिद तु अ्रप्रस्तुत- 

स्येति मेदः 
[अ 

(ष्ट) रैरिति। दश्वरं प्रति क्खयविदुक्तिरिवम्। हे भगवन्! भखिचाय 

स्रमयामु व्र्तिपु घवख्ासु पदप्यययोगयसासादिषु च भव्ययम् | भविनागश्रिनम् 
भखद्रयतया खहपात्मैतया प्रहत्तं वास् सव्ययश्व्द् प्यष्टिः यैः जनैः परलनुषः 
तदन्यः कर्शिदस्तौ्येवंरपाया दवद: परदत्तिन्या् विभक्तैः प्रत्य लोपः कतः 

तेः तव घ्य स्वरूपं तश्वमिन्य्ः मू छतं निरूपितमिति पर, दमेव निदिवसेव 
सन्ये लानामि। वसन्ततिलकं हत्तम् । 

(ज) भारमेति 1 भागमसास्र वेदः तत्र प्रसिड' वसिन् दस्त॒नि त्न 

स्मेति भावः व्याशूप्पश्रास्नप्रस्डिख वध्युनः भन्ययद्रन्दस प्वययैः व्यवहार 
समाेपः। 

{ फ) पफ रति । भरग्रफतम् उपमानम् भान्मश्दर्पय उतिवेगेन भरारो- 

पेख प्रहतस्य उपमेयस्य स्पम् सवष्ठादयति पादरोति। ष तु समासोली 
तृ स्वाद्छ्या चापत्ये तखाः समारोवेरते प्रहरे पूाषश्धातः प्रहतादस्यामव- 
प्डदीन्ययेः दिदेपयति उनुर्टतेन प्रापेति | 



५६४ ` सादित्यदपणम्। 

उतिर्विशेषेः साभि- 
प्रायैः परिकरो मतः॥ ७०४ ॥ [ अ ] 

यया । 

““अ्रङ्गसाज } सेनापते ! द्रोणोपहासिन् ! 

~ कणं} रचनं भीमाद् टुःशासनम् 1 (ट) 
> [3 

शब्दः खभावादेकार्धैः 

श्चेषोऽनेकार्थताचनम् ॥७०५ ॥ [ठ] 
“खमभावादेकार्धै इति शन्दश्नेषाद् व्यवच्छं दः । “वाच. 

नम्” इति च ध्वनेः (ड) उदाहरणम्, 

^प्रवर्तेयन् क्रियाः साध्वौमीलिन्वं इरितां इरन् 

सदसा भूयसा दौघ्ो विभाति च विभाकरः” ॥ (ड) 

व~ ~ 

(ज) परिकरमाद छक्तिरिति। साभिप्रायैः भरभिप्रायव्यक्चकंः विरेषेः 

षठक्तिः प्रस्किरः मतः षपदटावरवदीपपरिष्ारेण श्रद्य प्राघठात्रप्रि एकत वह नामेवं 

विग्रषणातुक्ती दैविवरातिश्यदभनात् श्रखोक्तिरिति ध्येयस् । 

(ठ) द्रफनेति। भौचेन देध्यमानं दुःशासनं दचितुमभथक्त वन्तः कणं 

प्रति ्रग्रद्याखः खो्ुष्डनं वचगस्िदस् । ङ्गानां दैग्मेदानां राना भन्नरानः 

तत्सच्ठुद्ौ । सेनापते ! मां विद्धाय लं सेनापद्ये बलिविक्तोऽसचोवि भावः द्रोषम् 
खपरहसितवान् इति द्रोष्णोपहासौ तत्सखी, लया भात्मगदे द्वीपं मव्यतरम् 

उप्हितिवानछि। कप! एनं दुःशासनं भीमात् ठकोदरदस्तात् स्वपर 
वायस । परत विदधब द्रयप्रमावात् कणस्य दु.थासनरदणम् भ्रवण्वरकत्तव्य 
प्रतीयते, तदश्वमव्वे त्ातिथयलन्लं ति बौध्यम् । 

(ठ) ष्द्धंषमाष्र श्द्दैस्ति) स्वश्रावात् रएकार्ठैः बन्देः भनेक्रा्ानां 
याचनं प्रतिप्रादनं खस्वन्िष्देनेति सावः च्रषः। 

(ड) ग्रन्दद्ंयादिति। शन्ददेये दि भवार भन्दानां भित्रा 
मावः धने; व्यद्रा व्वचरच्छंद् इव्मनेनान्ववः 



[म 

दशमः परिच्छेदः; - “ भदथ 

अनर प्रकरगकादिनियमभावात् दावपि राजसुय बाचयौ 1; 

कचिदिशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः 1 

कार्व्याच्चिमित्तं कार्व्वच्च हेतोरथ समात् समम् ॥ 

चरप्रसतुतात् प्रस्तुतच्चेदस्यते पञ्चधा ततः । ` 

अप्रस्तुतप्रशंसा खात् , ॥ ७०६ ॥ [ट] 

क्रमेस उदादरणम्। 

^पादादहतं वदुल्ाय सूदनमधिरोदहति । 

खस्ादेवापमानेऽपि देडिनस्तदरं रजः” ॥ (ण) 

रच श्रस्मदपेच्तया रजोऽपि वरमिति विश्रेषे प्रस्त॒ते 

सामान्यमभिहितम् (त) 
न 

“"खगियं यदि नोतितापद्धा 
(~ $ ॐ क [4 

टये विं निदिता न न्ति माम्। 

(ड) प्रवततयव्रिति।) साध्वी; क्रियाः वैदिककर्माणि प्रवकयन् प्रनाभिः 
खयं कारयन् इरितां दिशां मालिने इरन् रिाप्रदानादिना चेति. भावः 

पन्धकारष्येसेन भूया अतिमष्ता सच्छा त्सा प्रमाण उष्यकिरयेन च, 

दसः विभां प्रकाश्यं करोतीति विभाकरः राजा मृय्द् विभाति रा्ते। 

(ट) पप्रन्तुतप्रणखामाह कछष्विदिति। कचित् खानान्यात् साभारणत्' 

परप्रम्तुतात् विभ्रेषः प्रन्तुतं रचित विशरेयतः पिद्धेषात् श्प्रस्तुतात् सामान्यं प्रनतुतं 

कचित् प्रन्तात् कायात् प्रन्तुते निसित्तः कित् भ्प्रसयुतात् निभिपात् प्रस्तुतं 

काष्ये कवित् समात् चप्रन्तुतात् समसं प्रसृते ग्यते षेत् ततः तदा पषा प्च 
र्षा शरीरेति भावः दपनतुसप्रभखा स्यात् । 

(ष्ठ) पादातमिति। यत् रनः पादातं उत् टयाय सृडानन् चषि 
रीति श्राष्तामति, तत् रलः सपमानेऽपि ख्धात् रहडिनिः वरं सनात् प्रिय- 
किपः, देदद् स्ते वरः टं विषु ददे सनार् प्रयै दव्यमरः। 

(त) ए्सान्यसिति। 
् 

टे ्िमिामान्धसिद्ददः 1 

(ध) खपिसि। दिग्यलभ्नि दरि पतिदासैदर खप्रियासिन्दुमर्तीं गाद. 

८ 



६६ सादिव्यदपैणम्। ` 

विषमप्यरुते कविदवेत् 
श्रद्तं वा विषसोश्वर्च्छया"॥(थ) 

्रतेवरेच्छ्या क्चिददितकारिणोऽपि हडितकारि्लं 

हितकारिणोऽप्यद्ितकारित्वसिति सामान्ये प्रस्तुते विशे 

षोऽभिदितः। एवं च अत्राप्रस्त॒तप्र ् ंसासलोऽथरन्तरन्यासः । 
दृष्टान्ते प्र्यातन्नेव वस्त, प्रतिविस्वललेनोपादौयते । इदतु 

विषाशतयोरख्तविषौ भावस्य) प्रसिद्धेन तस्य सद्गावः (द्) । 

इन्दु संप इवाच्नेन जडति दृष्टिसंगौ णामिव ~ 
प्रस्नानारणिमेव विद्रुमदलं श्यामेव हेसप्रमा। 

काक॑श्यै कलया च कोकिलवधकर्डेय्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च इन्त ! चिखिनां वीः सगदः इव ॥ (घ) 

अत्र सम्भाव्यसानेभ्बः (घ) इन्छाद्गताकच्ननलिष्ठल्लादिभ्यः 

वार्यभ्यो वदनादिगतसोन्दयविक्रेषरूपं प्रस्तुतं कारणं 
प्रतीयते। । । 

मधल भ्रजस्य विलापवष्वनमिदम् । द्यं खक् साच्छं धदि गौवितम् भप 

न्तीति जीवितापहा जौवनद्टारिणणव्यथयः। तदा हदये निदिता सती ममेति 

रुषः मां किंकथंन दन्ति? मन्येचनोन दोपः ममेवेग्ररप्रतिकुलतेत्याष्ट विष. 

मिति । कचित् ईश्रेच्छया विघनलपि भरतम्, श्रतं वा विषं भवेत् 

(द्ध) प्र्यातमेवेति प्रसिडमैवेत्यधः। तस्य टटान्तस्य 1 

(ध) इन्दुरिति) एन्तेति 'षपरचकमव्यथम् । सीतायाः खौन्दथ्यवर्पन. 

मिदम् । सीतायाः पुरतः भ्रयतः इन्दुः चन्द्रः श्रञ्ननेन लिक्ष दव मान्यवर 

द्रव न राते दति भावः, खगं दृटिः नडा दव सदुचिता द्व, विद्रुमदलं 

प्रवालपत्रवं प्रदानः प्रकपेण स्ानिं गतः भरदयिसा यस्य तादप्सिव, ईस 

सषनन्य प्रशा प्द्रामैव क्वेव, कोकिन्दवधूनां कौकिष्वानां कण्ठेषु कलया 

साक्ण्यः प्रस्ुरसिव कोकिलुार्वः क्वणः प्रतोयते दति भावः । तथा शिखिनां 

दूरा वाः चगरां व निन्दिता ष्व) भरादूलविक्रीडितं शतम्) ` 
, ५) खमाव्यसारेभ्यः उत्रत्तपीयेभ्वः। 



दसः परिच्छदः, 9 ~ ८. 

व्मच्छमौति सयोक्तवा सृगहथा निःश्वासमुदटरेकिणं 

त्यक्ता तियगवैच्च वाप्यकलुषेकेकेन सां चकुषा 1 . 

रद्य प्रिम मदर्पितं प्रियसखौहन्दे तवा वध्यता- 

मिदं स्रदविवर्दितो मृगशिष्धः सोग्राखमाभ्ापितः" ॥ (न) 

अत कस्यचिटगसनसूपे काये कारणसभिदहितम् (प) 1 

तचये प्रस्तते तुखाभिघाने (फ) च द्धिधा खेष्सूला सादण्य- 

मावमूना च। चरेपमूलापि समासोक्तिवददियेषणमाव्रन्ेषे 

खेपवद्दिरेष्यस्यापि क्षेपे भवतौति हिधा, 

क्रमेण यथा) 

“मद्रकारः सदासोदो वसन्तखौसमन्वितः। 

समुञ्ज्वलसंचिः श्रौ सान् प्रभूतोत्तल्िकादुलः> 1 (व) 

पत्र विश्रेषगणमाव्द्चेषवश्ाटप्रस्तुताव् सदहकाररत् कस्य 

चित् प्रस्तुतस्य नायकव्य प्रतौतिः\ 

(ण्) रच्छरामौति। विदैशगमने हतनिश्चयमपि अगच्छन्त प्रति तत्कारणं 

जिभासु सखायं प्रति कविदुक्रिरिथम्) गच्छासिष्ति सथा उक्यारग- 

श्य इद्रेकिषं दीघ निः वक्ता बाष्पकलुपेए श्रगपूयेन एकेन चष्षामं 

{तिष्य वक्तम् स्देच्य श्य मददतं प्रेम तया परियमष्हन्दे वध्वाम् शत्यम् ` 
मेम प्रकारे दखंदरन विवरितः प्रतिप्ितः गर्गरः सौतुप्राचं सितम् 

्ाभादरितिः क्चितः! श्रादरूतदिक्रीषितं दत्तम् । 

(प) तेति भगमनष्पै का ज्रिदाखिते {ति शेषः कारपं नायिकाया 

सरणयाभिष्रायन्यद्चके ह्ाक्वषूपमिति भावः+ 

(फ) गल्याभिधानेस्ते। तुन्यग्य भपम्तुतद्य श्रमि्ाने श्टधः। 

(षद) सुषकारष्ति) रष्कारः भानः ख्टा भामोदः सौरभम् श्वान 
न्द ष्य तयार; चरमस्य रिदा पुष्पपद्गदिन्ननिवया एति भाषः उसन्विदः 
ष्टः बसनकाणोचितदेषसमन्दिसम ससुज्यला स्थिः कान्तिः पन्त खरसुज्दन 
सदर स्विः भमिष्ापो यस्व तथोक्टः यौमान् सुदशनः तथा प्रमूताभिः गह्धौनि; 
छत्छदस्ामिः एद्रतकटिकलाभिः न्दत चल्लप्डानिः साङ्ष्; । 



४६६ साहित्यदर्पणम् 1 

“धुंसत्वादपि प्रविचकेद् यदि यद्यधोऽपि 
यायाद् यदि प्रणयनेन महानपि स्वात्। 

श्रभ्युदरेत्तदपि विष्ठसितोहशौयं 

कोनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ (भ) 

श्रत पुरुषोत्तमपदेन विरषयेणापि खि्टेन प्रचुरप्रसिदया 

प्रथमं विष्णुरेव बोध्यते! तेन वरण॑नौयः कश्चित् पुरुषः प्रतः 
यते(म)) सादृश्यमात्रस्ूला यघा। ॥ 

“एकः कपोतपोतः शतथः श्येनाः च्ुधामिघावन्ति । 

अम्बरमाहतिशून्यं हरि हरि शरणं विधैः करणा ॥ (य) 

श्रत कपोतादप्रस्तुतात् कथित् प्रस्तुतः प्रतीयते (र) 

इयं कचित् वैधर्म्येणापि भवति । यथा) 

“धन्याः खलु वने वाताः कद्वारसर्रभौतलाः। 

(भ) पुंदिति। पुं्वात् परषव्वात् प्रविचलेत् बश्वेत् यदि स्रौ भवेद् 
यदोव्वयैः, घौऽपि पानालमपि यायात् गच्छेत् यदि, प्रणय्रनै याचूञायांन 

मष्टान् भ्रपिस्यात् खर्वः खात् यदि, तदपि तधापि विश्व जगत् भगयुद्रेत् 
कैगापि परुयोनमेन द्रति दूखथौ पवप्रकारा श्रयं दिक् नतिः प्रकटित्त। 

वखन्ततिलकं हत्तम् । 

(म) पतेति। प्रचुरप्रश्क्धा वहथः ख्याता विषुवति तेन हि दैत्य 

ताखतद्रणात् मोिनौमूत्तिपरियष्टः कतः। मष्टावनिमग्रां घरामुडत्त 
वराष्ख्पेण पातातं प्रविष्टम् । वलिराजहतं तरैलोक्वमुद्र' वासनद्पेण याचूनापि 

छेता प्ति द्रटन्यम्। 

{य ) एकष्रति। एकः भ्रसृदाय दव्य: कपीतपीतः पारावतशावकः, 

शतशः बहशः श्येनाः घातकाः प्रचिविशैयाः दधा श्रभिधावन्ति एनं प्रतीति, 

ओषः, भम्वरम् श्राकागम् च्राहतिगन्य निरावरणम्, रि इरि खेदम् घकमभ्ययं 

विधैः कर्णा शरं रचित! वविषातेवाद्येदानौँं रचणचम इति भावः। 

(र) सवेति) प्रस्तुतः भापत्नः बहथतृपरिदत हति भावः 

(ल) धन्या इति। दभरथस्यीक्तिरियम् । कष्वाराषां रक्तोत्यद्ानां खश 



दशमः परिच्छेदः। ५६९. 
॥ 

` श्समिन्येवरण्यामं चे स्टशन््निवारिताः०॥ (ल) 

अत दाता धन्या च्रदसधन्च इति वैधर्येण प्रसत्.तः प्रतौ 
धते। वाचंस्य सम्धवासन्चवोमयरूपतयां चिप्रक्तारेवम् (व) । 
सतर सम्भवे उक्तोदाहरणान्येव । असम्भवे यथा | 

"कोकिलोऽहं भवान् काकः समानः कालिमावयोः! , 
अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः} (श) 

भत दाककोकिलयोर्वाकोवाक्वं प्रसतुताध्यासेपणं विना 

ऽसनि (ष) उमयरूपत्वे य्था । 

“द्न्तज्छिद्राणि भूयांसि कण्टका वंदवो -वदिः। 

कथं कसलनात्तस्य सा भूवन् भङ्गया गुणाः? ॥ (स) 

भरद प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्त- 
न्द्राणां गुणमङ्रोकरणे ईतुत्वसमग्धवि, अन्येषान्तु 

सम्भवौव्युभयरूपल्वम् (ह) श्रस्याचच संमासोक्तिवद् व्यवद्वार- 
न 

सीतला; षने वाता; वनव्रायवः धन्याः खलु, ठै वाताः सनिदारिताः उन्तः 

धरन्दोदरप्तासं दामं खृश्न्ति। ह 

(ष) पतेति प्रस्तुतः खुमट्ति ओषः) वाययेति। ऊचिरे दाद्यखः 

एश्रषस्पुदंज कचित् दमम्मवरूपतवं च चिद्व छभयस्पत्वसिति भावः। । 

(श) खोल्ि्िश्ति। प््ुक्ाकिः, पशान् काकः, चादयो 

सष्दवपतं एपामः। एनः हन्तु कारलौ तद्धी सषुरध्वनिः तस्यां दोषिटाः 

पिचष्ाः भर््तरे प्रभेदम् द्वावयोरिति धरेषः कधयियतन्ति। 

(ष) एतेति। षाकोदाह्धम् उसिप्रुहये ! प्रसटुतस्य व्धवित् चनं 
प्ध्याराोपणम् धारोपणम् 

(स) समतप्ति। समष्टनादस्पपद्मखदाष्खय रशा: तवापफीययः केषं 

द्रप ददुः मामूदन् मम्दयुः, वतः गूर्वानि दष्नि श्रन्दन्डिद्रार श्भ्ट- 

ग्परश्थिराट तदा दषः षदः रुष्टः । 

(९) र्ति! पन्टपं फखडागःसिव्द;) उन्तुचनैरिि त्त् रि 

‡ 



१७० सादित्यदर्पणम्। 

समारोपप्राणत्वाच्छनब्दशक्तिम्रूलाद् वस्त॒ ्वनैर्भेदः, खपमाध्व- 
नावप्रस्त् तस्य व्यज्चत्वम्। एवं समासोक्तौ श्वेषेऽपि इयो- 
रपि वाच्यघ्वम्। 

उक्ता व्याजस्तुतिः घुनः+ 

निन्दासतुतिभ्यां वाच्याय्यां गम्यत्वे सुतिजिन्दयोः 
॥ ७०७ ॥ [क्त्] 

निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्यच्या व्याज. 
स्त॒तिः, स्तुत्या निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण 
यथा। | 

“स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककलिताङ्गयष्टयो देव !। 

त्वयि कुपितऽपि प्रागिव विश्वस्ता रिपुस्ियो जाताः०॥ (क) 

इदं मम। 

“व्याजस्त्,तिस्तव पयोद } मयोदितेयं 

यन्नो वनाय जगतस्तव जौ वनानि । 

न्यवद्टारखमारोपो नाक्तौति मावः एवं समासोक्तौ रपरस्तुतस्य व्यद्यत्वमिति शेषः, 

द्ष्तु प्रस्तुतस्य इति भावः। 

( च) व्यानस्तुतिमाद्ध छउक्तेति। वाच्याभ्याम् अभिधेयाभ्यां निन्दाम्तुतिर्भ्णं 

स्तुतिनिन्दयोगम्यते व्यानस्तुतिस्क्रा । ~ 

(क) सनेति। रानविषयिणौ व्यानस्तुतिरियम्। हे दैव! तधि 

कुपितेऽपि स्पष्णं चियः नव्यः स्तनयुमेषुं सुक्ताभरणं यासामिति निन्दा, 

सनयुगीषु सक्त व्यक्तस् भामरयं याभिरिति स्तृतिः तथौक्ताः कण्टढेन रोगाखेन 

पतिखद्रलनितसा्विकमावविश्नेचेष्य कचिता क्रान्ता भद्गयय्यो याखासिवि 

निन्दा, कचटञेन ्ुद्रथतखापि कलिता अाक्रान्ता अङ्ग्यधिर्यासासिति सुति; 

तचाभूताः तएव प्राभिव कुपिते दव विग्रस्ता निःशङ्ग दति निन्दा, कदा 

दरति म्तुदिः नाता, विश्वस्ता रिधवा समै द्रयमरः। अवरनिन्दया सुतेरगम्यलम्ः। 

(ख) व्यानेवि। द प्रयीद) मैच} तव गौवनानि जलानि नमतः 



- दभशमः परिच्छेदः । ` ५५१ 

स्तोवन्तु के महदिदं घन ! धर्मराज ` 

साहाव्यमजैवसि यत् पथिकानिदत्य 1 (ख). 

परव्यायोक्त यदा भङ्गा 

गस्यमेवाभिधोयते ॥ ७०८ ॥ [ग्] 

उदादरणम् । .. 

"स्पृष्टास्ता नन्दने शया; केशसम्भोगलालिताः । 

सावन्नं पारिजातस्य मच्घर्थ्यो यस्य सैनिकः” ॥ (घ) 

श्रत इखयग्रौवेण स्वर्गो विजित इति प्रस्त्.तमेव गम्यं 

कारणरूपं वैचित्यविग्रेषप्रतिपत्तये सैन्यस्य पारिजातमच्छसै- 
सावन्नस्प्शनरूपकाथथदारेणाभिदितम्) न चेदं कार्य्यत् 
कारणप्रतोतिरूपा श्रप्रस्त् तप्रशंसा। तत्र काच्येस्य ग्रप्रस्तुत- 
त्वात्। इद तु वलंनौयस्य प्रभावातिश्रवयनोधकत्वेन काथथ- 

मपि कारणवत् प्रस्त्तम्। एवच्च ! 

“त्रनेन परव्यासयताश्ुविन्दून् 

`सुक्ताफलस्ेलतमान् स्तनेषु । 

खोदनाय भवन्तीति यत् द्यं तव व्याजस्ततिः छलष्पा स्तुतिः, इ घन ! द्टन्तु 

ते तव मत् सोतं यत् पथिकान् निहत्य धर्मराजस्य यमम्य साऽाय्यम् भानु 

कल्यम् जयि । वखन्ततिखकं ठत्तम्। भरत स्तुया धर्मराजदाइववार्जन- 
स्प्रया निन्दाया गम्यत्वम् । 

(ग) पव्यायोक्तमाष् प्रय्यायोकसिति।! यदा सद्वा भङ्गोक्रङेष गम्यङेष 

शभिधोयते समिपेयवत् प्रकाग्यते तत् पय्यायोक्षम् 1 । | 

(ष) ख्ाश्ति। य्य ्ययीवसय सैनिकैः ष्याः दन्दास्दाः देशागां 
ण्ोगे दिन्पासे शाखिताः प्रयुक्ताः नन्दने वदाप्लोपरने पारिभातख ताः प्रसिड़ाः 
सष्ठ सादः सादर षटटाः। । 

. ` (ॐ) सरेरेति। ऽनेन रान्ना जदुविखाखिनीनां मेह सक्रापखानोदश् 



७२ सादिलंदधणम्। 

प्रत्यपिताः शतुविलासिनौना- 
साद्ेपसूत्रेख विनैव दाराः५ 1 (ङ) 

अत्र वरंनोयस्य शन्नो सस्यभूतथलुमारणरूपकारणवत् 
प्ायभूतं तथाविधश्रतुरूयैक्नन्दनजलमयि प्रमावातिशव- 

बोधकलवेन वेनारहसिति पर्व्यीयोक्ततेव । 

“राजन् ! राजसुतान पाठयति सां देव्योऽपि तूष्णी खिताः 

कुचं ! भोजय मां कुसारसचिवेनद्यापि किं मुज्यते १। 
द्यं राजश्ुवास्तवारिभवमे सुक्तोऽध्वमैः पच्रा- 

चिव्रस्थानवललोक्य शून्यवडभीावेकेक साभापते” ॥ (च) 

रत्र प्रस्पानोदखतं भवन्तं खुला सहसैवारयः पलायिता 
इति कारणं प्रस्तुतम्! ^कायसपि वयंनारत्वेन प्रस्तुतम्“ 
इति” केचित् अन्ये तु ^्याजभुकाहत्तान्तेन न कौऽपिं 

प्रस्तुतस्य प्रभावो बोध्यते इति अप्रस्तुत प्रश्॑सैव^ इत्याहुः 1 

सामान्यं बा विशेषेण विशेषस्तंन वा यदि । 

स्यूलतमान् यति्यूनान् ्रगुविन्दून् पथयाचयता पातयता सता भराततेपसतेय 

भुम्फनसूते विरैव हाराः प्र्यपिंताः उपजातिहत्तम् । 

(च) रानद्रिति। प्रलाचितेषु रानपरिविरेषु प्राखादसम्यित्य पालित 

श्वासय राजादिचिपटेषु रानादिवृद्धाा श्रावेद्नमिदम् । राजन् } रा्नसुता 

मांन पाटयति) दैग्यः मद्ियः श्रपि किं कथं तृणी खिताः? ₹ङ्ल!सां 

भोजय, कुमार राल्पुवस्य सचिवैः सहचरैः किम् श्रयापिद्दानौमपिनम 

भुज्यते ? दल्यमभेन प्रकारे तव थरिभवने श्वरः पथिकैः पञ्च॑सात् संतः रान- 

शकः शन्यचड़मौ चिव्रस्छान् सनादौन् ्रवलोक्य एककस् धाभाषते कययति। 

शाद् लविक्रमोडतं हत्तम् । | 

(इ) भर्यानरन्यासमादह खामानसिति) साधर्येण समानधर्मवच्या 

परतरेण वधर्य वा दिगेषेण चामिन्यंवा तेन सामान्येन विदो वा, कार्णवं 



दशमः परिच्छेदः , ५७३ 

कार्यञ्च कारणेनेदं काव्ये च ससध्यते 

साध्वस्येगोतरेगर्घान्तरन्यासोऽष्टघा ततः ॥ 

७०९ 1 [| 

क्रमे उदाहरणम् । 

“हदत्सदायः कार्यान्तं चौदौयानपि गच्छति । 
सम्भृवाम्भोधिमभ्येति मदाना नगापगा” ॥ (न) 

ग्रत्र दितौयाक्ेगतेन विश्ेषैणार्येन प्रधसा्ैगतः सामान्यी- 

ऽधः सोपपत्तिकः क्रियते । 

^यावदग्र॑पदटां बाचभेवमाधाय माधवः। | 
विरराम सदहौयांसः प्रत्या मितभाषिणः" 0 (भ). 

“पि ! सखिरा भव, सुजङ्गम ! धारयेनां 

तं कूर्मराज} तदिदं हितं दघौघाः। 

` काठ, कार्येण द्द् कारश्च यदि समष्यते ददक्रियते भ्रसौ तवः उक्ततैला 
अटधा पटप्रकारः धर्थान्तरन्यासः। 

(र) हदित्ि। चोदौयान् चुद्रतरोऽपि जनः ठष्न् मषान् सष्टायी 

यस्य तधाभूतः चन् कावयान्तं काव्यपारं गच्छति प्राप्रोति भिदकार्य्यो मवतीन्यच्ः | 

ताड, सगापमा नगनिकरिष्ठ सडानद्या रद्रया खममय॒ मिछिला सम्नीधिं 

समुद्रस् अभ्येति प्राप्रीति। 

(भृ) ययदिति। सावः कष्टः चादन्तः भरथः याददचम् | दादद्ं 
पानि सरिडन्तानि यस्यां तवोक्ताम् एठम् खक्तमरकारां वाचम् पादाय रखक्षेवा 
खएोव्य्ः विरराम निष्हते! ताहि, सषीयाखः सतिमद्वान्तः जगा; प्रहष्णा 
स्वभादेम मितभाप्िखः मदन्तोति रेषः। सव सामानेन प्रयसारईेरतर्पो रिष्वः 

सोपपतिरः इतः । । 
(ख) प्ष्वौति। खपप्स्दीश्गिरिय्म्। हे एष्व! वं स्थिरा भद, ₹ 

सेप्रम ! पनन्त लम् एना एष्टौ धम्य, रे दुनराव दम् ष्टं रितं प्ष्वी- 



~ [५ 

५७४ साडित्यदपणन् 

दिक चरः! छरुत तचितये दिषीर्पाम् 
श्रायः करोति हरकासुंकमाततन्यम्" ॥ (ज) 

रवर कारणभूतं इरकासुंकाततच्यौ करणं प््वौ खे्यदैः 
कायस्य समर्थकम् | 

"सहमा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्” । (ट) 

इत्यादो सम्पदरणं काव्यं सहसा विधानाभावस्य विखष्य- 
का†रित्वरूपस्य कारणस्य ससथंकम् 1 एतानि साघस्यं उदः 

ष्रणानि। वैघम्ये यथा। 

<दृल्यमाराध्य॑मानोऽपि क्किश्राति भुवेनतयम् । 

शाम्येत् प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः” ॥ (ट) 

सत सामान्यः विशेषस्य समथैकम् । “सदसा विदधीत" 
त्यत्र सदसाविधानाभावस्यापग्मदत्वं विसद' काय्ये सम्थं- 
कम्। एवमन्यत् । । 

डतोर्वाच्चपटार्धत्वे 

काव्यलिङ्गं निगद्यते ॥ ७१० ॥ [ड] 

सुजङ्सयोदह' वमित्यश्ः टपीयाः, हे दिककुद्वाः ! दिग्गजाः { तेषां परष्वाटौन 

चये दिधौषां घारयोच्छां घारणयनमियषः कुरत । चास्ये; रासः रस शमनी; 

कार्मुकम् प्राततन्ं वि्तृतमौदिकं करौति । वसन्ततिलकं हत्तम् । 

(ट) महसैति। खमा भ्रविविव्ये्यथः कियांन विदधौतन कुयात्, 

विवेकः भविष्यकारौ ननः परस् भ्रत्यथम् आरापर्टां पट् स्यानम् । सम्पदः 

गुशनुखाः गुणानुरक्ताः सत्यः विरष्यकारिणं जनं स्वयं व्रते हि श्राग्रयन्येव। 

(ट) द्रव्यमिति । शत्यम् यन्येन प्रकारेण पाराध्यमनानः सेन्यमानोऽपि 

स तारकः भुवनदयं क्रिच्नाति तापयति। दुर्जनः दुरो जनः प्र्पकारष 

याग्येत् भान्ति गच्छेत्. उपकारेण न प्रायेदिवि शेषः प्रव्युत बिक्य्यादिति 
भावः। 

(ड काव्यलिङ्माद हेतोरिति! . तोः कारणस वाक्यपदाधते बाक्दाध- 

पदव्यो; खारपते दन्यचः सान्यलिद्धं निनदयते 1 । 
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तत्र वाक्छायेता यथा । 

“वच्छन्ेनसमान कान्ति सलिले सम्नं तदिन्दौवरम् 
मेचैरन्तरितः प्रिवे ! तव मुखच्ायातुकारौ गौ 1 | 
येऽपि व्दहसनानुकारिगितवस्तं राजहंसा गताः 

स्वत्सादृण्यविनोदसात्रसपि मे देवेन न क्तस्यत ! (ट) 

श्रत चतुर्थपादे पादत्रयवाक्छानि हेतवः। पदाता यथ 
मम। । 

^लदाजिसाजिनिधुं तधृलिपटलपङ्धिलाम् 1 
न धत्ते शिरसा गङ्ख भूरिभारभिवा इरः” ॥ (ख्) 

्रव्र हितौ यादं प्रथमद्तेकपदं हतुः! श्रनेक्पदं यथष. 

मम 
। 

“पण्चन्त्यसंख्यपघ्गां तलदहानजन्वादधिनोम् । 

देव ! लिपधगात्सानं गौ पयत्यब्रसरूहत्नि* ॥ ( त् ) 

^-^" ~+ 

(टं) यदिति। राव्खेन स्रौताररप्ानन्तरं वर्पाकासै सोताविरद्िशः 

शमस्य उक्निः। प प्रिये | तवनेवय्ोः समाना कान्तियंस तथोक्तं यत् इन्दौवरं 
भम्ोत्पत्तं तत् सदे नगर व्ाप्रभादादिति भाषः! तव रतंख दायां कान्तिम् 
सणुकरोतीति तथाभूतः प्रथौ चद्धः संचैरन्तरितः च्राच्छादितः। वेऽपि तव 
गसनालुकारिपौ यति्ठेषां तवोक्ता तेऽपि रानद्रसाः गताः सावखसिति शषः । ` 

यपाप भूजष्ठानासाविलवात् तत्पानख सानां पीड्ादरव्वात् ते निमलजलं 
मानसं मरो यान्तीति प्रभिहिः। भतः दैवेन तेव सादृश्येन विनोदमातमपि 

सन्तापनिदरसि्पिन सम्यत न सष्यते। 

(घ) सदिति । रालन्तु्तिरियन् 1 ररः प्रः मूरिमारतिया वहभार. ( 
भयेन प्रा तद वायिरालिभिः भवमनचृहेः निपूतं दितं वत् पूलप्दष्टं ` 
रराध: तैन पडला दष्रातपदो गद्य नषगे। 

{सर पनीत! ६ दइ! व्पधमा मानदयमादाद्िनौष्दः यडा, 
मव दानदषटबाष्मं नदिवः दनद्पदयां बहुमानवाष्िं पञ्न्ौ छदी 



६७६ खाह्ित्यदप॑रम्। 

इह चित् वाक्या्थैगतेन काव्यलिङ्नैव गताधंतयः 
काकारणभावेऽर्थान्तरन्यासं नाद्वियन्ते, तदयुक्तम् 1 तथादि 

प्रच तुख्िघा भवति, ज्ञापको निष्यादकः समधंकश्ेति । 
तत्र नज्ञापकोऽनतुमानस्य विषयः, निष्पादकः काव्यलिङ्गस्य, 

समर्थ॑कोऽ्थान्तरन्यासस्येति। पृथगेव कायकारणएभाकेऽथौ- 

न्तरन्यासः काव्यलिङ्ात् । तथाहि "यच्छन्ेतेत्यादौ” चतुथ- 

पादवाक्यम्) अन्यधा साकाङ्तयाऽसमच्छसमेव स्यादिति 

पादत्रयगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेच्यते (थ) “सहसा 

विदधीत" इत्यादौ तु! 

परापकारनिरतैदुर्जनैः सह सङ्गतिः । 

वदामि भवतस्तत्तवं न विधेया कदाचनः ॥ (द) 

दत्यादिवदुपदेशमातेणापि निराकाङ्तया सतोऽपि 
गताधे सद्धसाविधानाभावं सस्पहरणं सोपपत्तिकमेव कर. 

तोति शरधरगेव कायथकारणभावेऽथोन्तरन्यासः काव्यलिङ्गात्। 

“न धत्ते शिरसा मह्न भूरिभारभिया रः। 

त्वहाजिराजिनिधु तपूलिभिः प्रह्िला दि सा" ॥ 

भात्मानम् उग्र इर भोपणप्रुपषसेति ध्वनिः मूरेनि शिरि गोपायति 

रति शछन्बयैति शषः । प्रथमारनतसनेकपदं इतुः । 

(घ) प्रयेति! भरन्वया प्रयमहितौयटेतौयपादवाक्यानि विनेलयः श्रस- 

मच्चखम् सङ्गतम् । 

(द ) परापकारेति । भवतः तल सत्यं बदासि, कदाचन परापकार- 

निरतैः दुर्जनः स्ट मद्गतिः न विधेया न कर्तव्या इति। निराकाद्तया कार 
पनिरपैचतया स्वतोऽपि घात्मद्रैव गताय छताम् । नात्रीत्तराद्धं निष्रादक- 
र्न भपेद्धते दरति मावः। 
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४ ध | ध , । | | 

` -ङन्यन ददिशब्टोपादानैन पद्धिलत्वादितिवदेतुत्वस्य स्फुटः 

तया नायसन्तद्ारः, वैचित्रयस्यैवालद्ारत्वात् | 

अनुमानन्तु विच्छिद्य ५ 

ज्ञानं साध्यस्य साधनात् ॥ ७११ ॥ [घ 

यथा । 

म्जानीमरेऽस्या ददि सारसाच्या 

` विरालतेऽन्तः प्रियवक्तचन्द्रः। 

तत्कवान्तिजालैः प्रख्तेस्तदङ्क- 
ष्वापाण्टता कुद्चलताचिपद्मं ” ॥ (न) 

श्रत्र रूपकवश्ादिच्छ्ित्तिः। यथावा। 

«यत्र पतत्यवलानां टृषटिजिशिताः पतन्ति तत्र शराः) 

तद्वापरोपितश्ये धरवत्याखां पुरः खरो मन्वे” ५ (प) ` 

(ध) धतुमानमाष नुमानमिति। विद्छित्या रैचितेयक साघनात् 

साध्यस्य कय्यस्य प्रानम् पनुसानम् । 

| (म) शानोसहेष्ति। भ्रा: सारच्राच्छाः छदि भन्तः हटयमष्ये परियय 
वक्तषन्द्ः सखचन्दरः विराजते इति लागौमरे मन्यामरे) तथाहि, प्रतेः 
वितते; तत्य हदिस्यितस्य व्वन्द्रस्य कान्तिजालेः सदद्रेयु तखा श्रद्धेषु श्मापा- 
चता तचा धरचिपद्मं नयनकमले कुद्मलता लातेति ओेयः। उपनातिहतम् । 

ते सषगानाम् सापाण्टतया प्रचिपद्रस्य चद्यकुल्तौभावेन लिदेन साध्यस्य दज्ञ- 
न्टसा इन्प्रघ्ये पिरान्नमस्य छानम्। । 

. {१ ) चतेति) यव बलानां कराभिनौनां दृटिः पतति ततैव निशिताः 
भरा: कामेति अधः पतन्ति! तत् तस्यात् खरः कामः चापे लुपि सेपितः 
अरोसंम तथाभृलः सम् भराम् भवानां पुरः भयत: धावति षति मन्दे; 
श्वध्र धम्ाटाटपतनं ामश्ररपतगद्पात् बिद्रात् खाध्यदख घ्र षतुरागोपित- 

, शरत्य पुरोधादगरङ्प्सय छागम् । । 

४९ 
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अतर कविप्रौदोक्तिवशादिच्छित्तिः। उग्र ्ायामनिखितः 
तवा प्रतीतिरिह तु निखिततवव्युभयो्ेदः। 

अभेदेनाभिधाहेतु- ` 

डंतोहंतुमता सड ॥ ७१२ ॥ [फ] 

यथा मस। ^तासख्यस्य विलासः” इत्यत्र वश्चौकरणः 
ेतुनीयिकावशौकरणवतवेनोक्तः । विलाखदासयोस्तु घ्रध्यवसा- 

यसूलोऽयमलइ्ारः ( व )। 

अरनुक्लं प्रातिकङ्ल्य- | 

मनुक्ूलानुदन्ि चेत् ॥ ७१३ ॥ [म] 

यथा। [र 

न्कुपितासि यदा तन्वि! निधाय करजंत्ततम्। 
वघ्ान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य दृट् तदा ॥(म) 

~~ ~ 

(फ) देत्वल्दारमाद् अरभेदेनेति। छतुमता कार्येण खद डतो; कारणस 

मदेन अभिघा चक्ति ₹ेतुः। केचित्त द्धेतुमता सट डेतीरमेदरेन प्रमेदारोपण- 

निव, चमर दतौया। अभिघादहेतुनासालङ्गारम् दव्याहः । 

(ब) तारुस्येति । प्रकरफवथ्ात् नायिकाखाभः। विलासः विनृन्भ- 

यम्! हासः विक्तास्ः। 'विलामडासथोरिति .भ्रष्यवसायः श्राडा्य्यामेदाव- 

योघएर्म्रूलं यख तादपोऽयम् लङ्ारः एतयोः काय्थकारपरुम्वन्धर्पत्ा- 

मारादिति मावः। 

(भ) भ्रनुकूलालङारमाडई थनुकूलमिति। प्रातिकूल्यं प्रतिङ्ूलमभावः श्रतु 

कृल्लानुषन्धि भरानुक्ूल्यविघायकं चेत् तदा अनुकूलं नासालद्गरः। 

(म) कुपितेति। हतन! यदा यदि कृपिताछि, तदा करज्तं 
न्ण्ठघतं निधाय भ्चजपाश्चाभ्याम् श्रय कान्तस्य कणः दद् बघान। भव 

फरजचतं छजवन्धनघ्च प्रतिकूलमपि नायक भातुकृख्यकरम् । -प्राचौनैरय- 

सष्दद्धारो नात इत्याययेनादडइ घदेति। 
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श्रस्य च विच्छि्तिषिशेषस्य सर्वालद्धारविलचत्वेन सुर 

शात् एथगलङ्गरत्वमेव न्याय्यम् । 

वस्त नो वक्तसिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये । 

निषेधाभास आङेपो वच्छमाणोक्तगो दिधा ॥ 

७१४ ॥ [य] 

त्र वच्यमाणविषये काचित् सर्वस्यापि सामान्यतः ख्चि- 

तस्य निषेधः क्रचिदटंशोक्तावंसान्तरे निषेध इति दौ मेदौ, उक्त 

विषये च कविदस्तुखरूपस्य निषेधः कविहस्तुकथनस्येति 
दावित्याच्चेपस्य चत्वारो मेढाः। क्रमेण यथा] # 

नस्मरशरशतविधुराया भणासि सख्याः कते किमपि । 

प्तणसिद विच्ाम्य सखे ! निटेयष्दयच्य किं वद्धास्यथवाश(र) 

रच मस्या विरहस्य सामान्वतः सूचितस्य वच्यसाण- 

विशेषे निपेधः। 

«तव विरहे इरिणा स्तौ निरीच्च नचमपलिकां दलिताम् । 

न्त नितान्तमिदानौम् श्रा: ! किं हतजदख्पितैर्थवा? ॥ (ल) 

(य) भाद्तेपा्लद्ारमाहइ वम्त॒न प्ति! वक्तुसिट्ख वि्वचितख वस्तुनः 

विभयत्य विग्रेषप्रतिपत्ततै यः निपेधाभासः निपेधप्रकायः स भ्राचेपः। सड 

दिध व्यमाषगः, उक्तगद्रेति। 

(९) घरेति। नायक प्रति नायिकाप्रेरितायाः सख्या उक्तिरियम् | द, 

खसे! अरस्य कास शर्प्रतैः शरद्रतप्ररेरिन्यधः विधुरायाः कातरया; 
सुष्टयाः एते निमित्तं किमपि मपानि कषयानसि, इए दयं विग्रान्य तिष्ठ द्यः, 
सयवा मिददयष्टदयस्य तवक वदामि न र्मिपि वकसुिवं. चदथ प्ति ` 
भादः ` भच पस्यसाश्गत चादेपः। | - 
। (श्व) तवेति। नायकं प्रति दूत्या उक्तिरियम्! दृरिषादौ. तव 
दिप् मवसादिसो ददटितां {धिकडिता. निरौच्य, शनेवि खेदद्षकमन्ययम्, 
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रत्र मरिव्यतोत्यंो नोक्तः । 

“वालश्र ! णां दूतो तुत्र पिश्रोखि त्ति ख मह बाबारो । 
सामरद् तुच्छ अश्नसो ए्रं घंमक्वरं भणिम” (५) ४ (व) 

रत्र टूतोल्यस्य वस्तुनो निषेधः, 

विरहे तव तन्वङ्गो कथं उपयतु पाम्) 

दारुणव्यवसायस्य पुरस्तं भर्ितिन किम् ९ ॥ (श) 

प्रत्र कधनस्मैव निषेघः 1 प्रथमोदाहरणे सख्या श्रवश्य- 

म्भाविमरणमिति विषः प्रतीयते हितौयेऽशक्यवक्तव्- 

त्वादि। तोये दूतीले यथाथेवादिलम्। चतुरधे दुःख- 
स्यातिशयः। न च अयं विहितनिषेधः। श्रत निषेधाभास 

त्वात् (ष)। | 

(५) बाशक्! माद्ंदूतौ वं ग्रियोऽसौति न मद्ान् न्यापारः 

मा सरि्यते तवायथ एतद् घर्माचरं भणामः ॥ दति संर 

माहं दूतौ माहं मिध्या वदामीव्यैः। । 

धदागों नितान्तम् भाः! भवा इतनच्ितैः अ्यन्तानिरलखात् भर्क्यववने- 

स्प्यिधः किम् ? 

(व) वालक्षेति। नायकं प्रति दृव्या उक्तिरियम् ! ई वालक] ्रविदग्ध 

दव्य: माहं तखास्तव कान्ताया दूतौ प्रियः भसि (ति हेती; महान् व्यापार 

खदामः न, तदे प्रयासो नेव्य्धः, सा तव कान्ता सयते चेत् तव भयः 

अकीर्तिः एतत् धर्माचरं सन्यवघनं भणामः । 

(थ) विरहेद्रति। द्या उक्तिरियम् । तव. विरे तन्वद्गी शाङ्ग 

कथं चपां राति चपयतु यापयतु रातियापनमश्क्यसिति भवः, श्रवा दासण- 

च्यदेखादख निषटुरक्रियस्य तव पुरतः भग्रतः भय्ितेन उकन किम् ? रउक्ति- 

जिरधकेति भादः, 

` (प) चतु ष्ति। कचतर्धोदाहर्ये दुःख नायिकायाष्ति रषः) न 



ट्शमः एर्च्छिदः! ५८ | 

अनिष्टः तथार्घस्य .ˆ ~ ` -- ~ > 

विध्याभासः पसे मतः ॥ ७१५॥ [स 

तथेति पूववदिश्रेषप्रतिपत्तये। यथा । 

गच्छ गच्छसि चेत् कान्त! पन्यानः सन्तु ते शिवाः) 

ममापि जन्म ततैव भयाद् यत्र मतो भवान् ॥ (ह) | 

प्रतानिष्टत्वाहसनस्य विधिः प्रस्वलद्रूपो निषेषै पथेव 
स्यति (ह) 1“ विशेष्य गमनस्यात्वन्तपरिदःयत्वरूपः प्रतौ- 

यते । 

विभावना विना हेतु कार््यीत्पत्तिय दुच्यते । 
उक्तानुक्तनिमितच्तलष्ट् दिष्य सा परिकीर्तिता 

७१९६ ॥ [क] 

विना कार्णमुपनिवध्यमानोऽपि कार्योदयः किचिदन्यत् 
॥ 

षवेति । विद्दितनिपेषः वासवनिचैधः कथनसेति शेषः तघाते दूत्या भागमनस 

निष्पयोनकल्दात् ! निैषाभासस्यैव वैचिवयाधायकलादिति बोध्यम् +. 

| (स) प्रकारान्तरेणासेपसाट भनिध्सयेति। भनिदटखय भरधेख विषय 

सधा विगरेषप्रतिपत्ये प्रत्यवरः दिष्याभाखः विधिद्पेप प्रकाशः परः ` अन्यः 

खंपौ सतः) 

( ) गच्छेति! हे कान्त! गरष्छछाखि चैत् रच्छ! ते तव पन्यानः खिदा; 

अभद; सन्तु भवन्] यव भवान् गतः, मनापि तवैव लन्पर मूयात्। 

(ष्य) स्देवि। प्रर्छ्त् भसद्ण्छत् सूपं यस्य पथाविषः पयदसति 
परिणमति) 

, (क) विभावनाताद्् विभावनेति 

उष्पततिः, ससो दिभाव्ना उच्यते। 

द्रि परिकोतिता। 

द्वं कार्यं विना यवृ कान्द . ` 
खा उसनिसिषा भनुलनिभिषा उति 

स \ 
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कछषारणमपेच्चैव भवितु युक्तः) त्च कारणान्तरं कचिदुक्क 

क्षविदनुक्रमितिदिघा। यथा! 

<श्रनायासक्षशं मध्यमशदुःतरले टभौ । 

अभूषणमनोहारि वपुवंयसि सुभ्चवः ॥ (ख) 

अव्र वयोरूपं निमित्तमुक्तम्। श्रतेव “वषुभाति खगौ 

छः” इति पाटेऽनुक्षम् । 

सति हेती फलाभावो 
विशेषोक्तिस्तथा दिघा ॥ ४१७ ॥ [ग] 

तधेत्यक्तानुक्ञनिसित्तलात् । तचोक्तनिसित्ता यथाः। 

शधनिनोऽपि निसन्ादा युवानोऽपि न चद्चलाः। 

प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्तं मह्यमह्िमशालिनः ॥ (च) ` 

च्रत्र महामहिमशालित्वं निमित्तसुक्तम्। तैव चतुर्थः 

चादे “कियन्तः सन्ति भूतले” इति पादं त्नुक्तम्ः। श्रचिन्ल- 

निभित्तलवं च श्रनुक्तनिमिकत्तखैव मेद इति पृथक् नोक्तम्! 

यथा । 

(ख) पनायासैति। वयसि यौवने सुमृवः नायिकायाः मध्यम् धना 

यासम् पायासरद्ितम् प्रच छं, दशौ नेते घश्ङ़ शङार्िति अथ तरलैः 

श्वे, तधा वपुः शरौरम् च्रमूषण्म् भ्रनलङ्गारम् श्रथच मनोहारि भवतौति 

ञेषः। प्रघ छते हेतुमायाखं तारल्ये हेत् अड, मनोारिवे देतु" मूष 

विना कार्य क्श तारल्यसख मनोहारि चोत्पत्तिः 

(ग) विेषोक्तिमाद् सखतौति। इती ख्ति फलस कायैखाभावः 

पोक्तिः। साच तथा पूर्ववत् उक्तायुक्तनिमित्ततादिव्य्ः हिधा 

(घ) धनिन षति! स्म्} पव उन्प्रादस् हतौर्घनस्य बाल्य 
धतीर्णीदनख प्रमादख इती; पर्ल सचवेऽपि उन्मादादौनां फखानामभावः । - 

~ 

विद्धे 



दमः परिच्छेदः! ` शैष 

नस एकंस्नौणि जयति सअ्गन्ति कुरमायुधः। 

हरतापि ततु" यस्य-शम्परना न दतं बलम्” ॥ (ङ) 

श्रत्र तनुदरणेऽपिवलादर्णे निमित्तमचिन््यम्। इवच 

का्व्यौमावः कायविरुदेसङ्धावमुखेनापि निवध्यते। विभा- 

वनायामपि कारणाभावः कारणविरुदसद्गावसुखेनापि 1 

एवच्च न्यः. कौमारहरः स एव दि वरः” इत्यादेसत्कं रा कारण- 

विरुदस्य निवन्धनाद् विभावना । “वः कौमारहरः” इत्यादेः 

कारणस्य च काविसदाया उत्कर्डाया निवन्धनादिशेषोक्तिः। , 

एवघ्लात्र विभावनाविगेषोक्योः सङ्रः। शचोदादरणन्तु 

सग्यम् (च) । 

जातिश्चतु्भिर्जाल्ादयेगेणो य॒यादिभिश्विभिः 

क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद् द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः 
विरुचमिव भाषेत विरोघोऽसे दशाक्षतिः ॥ ̀  

१८ ॥ [द] 

(रू) सखष्ति। सः कस॒मादुषः एकः एकक इत्यथः वौयि नगन्दि 

लयति । यख तनुः हरता भख्ौक्वतापि श्यना वलं न शतम् । 
र्णण्पद्तुखश्ऽपि वलदरणर्पस्ड कायल ्रभादः। 

(च) खत्कण्डाकारएविरुदसेति। उत्कणायाः 

तस दिश्दस्य पत्यादिसष्ाव्येव्यधः 

अते तेषु 

कारणं पत्वाद्यमरावः 

, निवन्धनात् रचनात् ¡ कार्येति) 
कार्य्य उत्वष्ठादाभावकषारण्खय पत्यादिरुडावस कायम् ` उत्कष्छामावः 

तदिमायाः तदिपरौतायाः। 

यिप्यद्ठुदाहरषद{सन्यः) । 

(द) विसेषालङ्ारमाद जातिरिति लावि;ः गीवादिः नाव्याः 
चदृभिः लातिगुयक्रियाद्रनैरि्ययेः गुखः प्रकादिः गुरादिभिः विभिः गुखद्धिया- 

दष्देरिषपयः, [पा पाङादिः कियाद्रन्यान्वां वदा द्रग्यम् एकन्यति वाचकः अन्द । 

श्रीदादरणं केवखविसावना केवखविदेवोक्ति- 
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क्रपेए यधा । 

“तच विरह मल्लयमसद्वानलः शशिस्चोऽपि सोद्याणः 

्रदयसलिसरतमपि भिन्ते नलिनौदलमपि निदाघरविरस्याः(ल) 

मन्ततसुषलासद्गात् बहतर ग्टहकर्मघटनया पते 1 

हिनपल्नौनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः (म) 

अजस्य गरह्नतो जन्य निरोदस्य हतदिषः । 

खपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वैद कस्तव ?॥ (ज) 

वल्लभोत्सङ्गसङ्घेन विना हरिणचन्ञुघः । | 

राजाविभावरौजानिविषन्वालाकुलोऽभवत् ॥ (ट) 

द्ष्यधः द्रेण मियः परस्परं यत् विसद्धसिन भारत भसौ दशातिः उक्तरौव्या 

दशविषः विरोधः श्रापाततो विसोघवत् भाखने विरोधालङ्ार इति फदिताघः । 

(न) प्तवेति। दृष्या नायकं प्रद्युक्तिरियम् । तव विरहे ष्णाः मलय 

सस्त् ट्वाने्छः दावाभिः, शशिरुचः चन्द्रमरीचयः च्रपितथा श्ौतला इत्यपि 

प्णब्दाधः। सौप्राणः उष्णा इव्यथः भअलिसतं ममर खनोऽपि द्रदयं भिन्ते विध्यति 

सलिनौदटखमपि पद्भिनोपत्रेसपि निदाघरविः ग्रौपाुव्यः। 

(भ) सन्ततेति! हश्यते! सवति राजनि खति दिद्यमाने दव्यवैः 

सन्ततेः निरन्तरः यः सुषलेन भासद्गः संसर्गः तस्यात् तथा वहुतराणं रइ 

कर्माणां घटनया भरतुष्ठानेन कठिनाः किणाङ्धिता इति भावः दिनपतीनां 

त्राद्मणौनां कराः ससोजवत् कमलवत् सुकृभाराः कोमलाः लाताः, तव दान- 

शक्तिप्रभावात् ्राह्मणणनां कटकरहत्तिवव्यपगसादिति भावः| श्र काडठिन्पे गुणः 

त्य सौकुम्ययैण खष् विरोघ आपाततो मासते, परं राज्ञो दानश्क्वा 

ससाधानम्। 

(ज) श्रनस्येति। त्रद्रस्तुतिरियम्। ₹हेखव] कौ लनः भनजस लन्ब- 

र्तस्य भ्रयच जन्म ग्टह्वतः, निरौदय निष्धेटसखय रथच दता दिषो येन 

वा्टशस्य, खप्रतः निद्राण भरथचनागरङ्कद तव यथाय त्वः वैद चानाति? 

( र ) वल्लभोकद्घनेति । वद्लमख कान्तख छउत्सद्गः पीडः तेन चिना 
तक्रौपवैश्नेन विनेत्यय; इरिणं चन्रृषः रिरेचणायाः कान्तायाः राकाविभावसो- 

: लानिः पौपंसासौनिणाचन्रः विष व्वादया भाकुलः चाकरुलताननक एव्व 



4. ˆ ट्म पररिच्छटः। ` । ¶८् | 

नयनयुगासेचनकं मानसहच्यापि टुष्प्रापम्.। 
। कै  . रूपमिदं मदिरच्चा मदयति हदयं दनोति च म"५(द} 

लहाजिराजोवलादि” "वद्लभो सङ्त्यादि? -च्ोके चतुथ- ॥ 
पाट मध्यान्दनादनाधिपः इति पाटे दव्ययोपिरोधः) श्रत्र 
तव विरह” इत्यादौ पवनादौनां वडव्यक्रिवाच कलाल्नाति- 

शब्दानां दावानलोष्णद्नदवभेदनस् येरनातिगुणक्रियादग्यरूवैर- 
न्योन्यं विरोधो. मुखत श्रामासते। विरहडेतुकतात् समा- ` 
धानम् (ड)। श्र “श्रजस्य' इत्यादटावजलादिगुखस्य ग्रद- 
यातिक्रयया विरोधः, भगवतः प्रभावस्यातिशयिलात्त ममा 
धानम्।, "त्वहाजौत्यादौ" “हरोऽपि शिरा गनं न सग ` 
इति विरोधः। त्वहाजौत्यादिकविप्रोटोक्या तु मसाघानम्\ 
खष्टमन्यत्। विभावनायां कारशाभवेनोपनिवध्य मानतात 
काययमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते विशेषोक्तौ च कायभावेन 
कारणमव। इह तु श्रन्योऽन्य इयोरपि वाध्वलमिति 
मेदः। 

अभवत्] भाकखत्वे गुखः चन्र सपद्रच्वाचिगा भापादत चरड्दत् प्रतौ दत ४ विरष्ेतुक्लात् तु.खमाधानम् ते. 
( ठ ) नयनेति) मयनयुगधयय श्रासैचनकम् पतिदत्निकरं तदार चन 4 टक नान्तो यस्य टर्भ॑ने, श््यमर 1 मानसहच्या सन कच्यनयापि दुष्णपं <स्पंमे षद्वं मदयति उद्वाचयतिः दथनेनेनि इनोति तापयति च षप्रया दति न 

दिष्हव प्रतिभाति, पूर्रागमिदनात् जु सुमाघा 
(ङ) लदाजौति। ग्यते पराक् । भव तेति गद्गधरर्पद्न्य क्रियया 

्नम्दुतिपरहत् तु समाधानम् | 

मरनं क्रिया तापनक्िववाः . 
न्म् 1 

द 

गद्धरोऽपि ग्नं न घारख भावरयष्पया 1 र्हसिवाप्ठत परतरे, 

ने नावः, . ` 
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कार्ययकारगयोरभिन्नदेणतायाससङ्गतिः ॥ ` 

७१९ ॥ [ ट ] 

भ्सावाला वयसप्रगल्यमनसःसास््रौ वयं कातराः 

सा पौनोन्रतिमत् पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम् ॥ (ण) 

साक्रान्ता जघनखतेन गुरुणा गन्तुः न क्ता वयम् । 

दोवैरन्यजनाध्ितेरपटवो जाताः स्म इत्यद्ुतम्» ॥ 

श्रस्याश्चापवादत्वाटेकटेश्खयो विरोधे विरोधालङ्कारः! (थ) 

गुणौ क्रिये बा यत् सातां विरहे हेतुकार्य्यवोः । 
यदाऽरब्धस्य वैफल्यमनथस्य च सम्भवः ॥ 

(ट) श्रसद्तिमाडइ काव्येति। काष्यकारण्योः भिच्ररेणतायां काय- 

कारपयीः समदेगवर्ित्वं नियमः तदन्यथात्वे इव्यथः च्रसङ्गतिः। 

(णं) सैति, स्वायं प्रति कम्यवित् नाविकादिरद्िष उक्तिरियम् । 

प्रा कान्ता षाला सुगा, वयम् चअरप्रगच्ममनयसः काथ्याकाययावधास्याचमचेतसः। 

तन्या मौग्धेान मत्छम्मोगपरादण्ठत्वे युक्तं ममतु तत्सण्मोगलालसत्वेऽपि तत्करणे 

चनभिसुखत्वससषतपिति भावः। सास््रौ वयं कातराः समयाः कासभयात्ता 

प्यव्रः, स्वोष्णासेव कातरत्वं सखभावःमतु पुंनासिति मावः। खा पौनोत्रति- 

सत् एौनसुन्रतष्धेत्यः पयोधरयुगं धत्ते घारयति, वयं स्खेदाः यान्ताः।) सा 

गुरुखा दुर्भरेण जघनय्यतेन धराक्रान्ता श्रनमभूता, पयं गन्तु चलितुं न शक्ताः. 

कामा्ततया किमपि कर्तः न मसर्थां (ति भावः। तद्चात् भन्यजलनाथितैः 

तत्कान्ताख्पजननाय्ितैः दैः वयम् पटवः इतिकत्तव्यमूटा जाताः ख ` ति 
सषट,तम् पभाचरथ्यम् ) शादूंलयिक्रौषितं ठत्तम्। भत्र भप्रगखमनस्वादिकं 
र्यं नायकनिष्टः दारणन्तु यालत्वादिकं नाचिकानि्ठसिति काष्यकारणयो- 
मित्रदेभवम् । 

(ध) भ्रा इति । श्रस्ाः भ्रसद्रतेः भरपवादलतात् विेषलात् | एकः 

दयग्ययोविरोधरे विसोधालदारः भित्ररेशयोस्तथाते श्रखुङ्गतिरिति भावः। 

(द) विषममाह गुाविति। इवुकायेयोः भिस्दौ गुषटौ वा विध 
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विरूपयोः :सङ््टना या च तदिषमं मतम् ॥ 

७२० ॥ [ द्, 

क्रमेण यथा । 

“सदाः करस्पश्रंसवाप्य चित्र 

रपो ररी वस्य कपाणकेखा । 
तमालनोला शरदिन्दुपाण्ड- । 

यशस्विललोकामरणं प्रसूते” ॥ (ध) 

श्रत कारणरूपासिलतायाः “'कारणगुणा दि काव्थगुख- 

मारभन्ते इति खित्विरुहा शुक्तयथस उत्पत्तिः 

“श्रानन्दममन्दभिमं कुवलयदललोचने ! ददासि लम् । 
विरहसूबयैव जनितस्तापयतितरां शरौरं मे" ॥ (न) 

सरतानन्दजनकस्तौरूपकारणात्तापजनकविरद्ात्पत्तिः । 

क्रिये यम् यातां-व्ा पारख प्रक्रान्तख्य कमणः वैफ़ल्यः निष्यलत्वम् पन्य 

भनि च सम्भवः, या च विष्प्रयोः विश्डयोः सङ््टना सम्प्ंलनम् तत् ` 

विषमं मतम् । 

(सख) सदयप्ति। यख तमाणलनौला क्पाणसेखा खड्यटिरिव्ययः रद्ध 

गये प्रसिसंयरामं करस्य्थम् भ्रवाप्य शरदिन्दुः अरदन्द्रः तद्त् पाणु श्म विलो- 

कामरपफे सवयामितेन विसुवनाटतसिति मावः। वथः ` सदयः प्रसूते जनयति | 

व्ित्म् भायय्येसेतदिति शेषः! उपल्ातिहत्तम्ः। भत्र हतोरचिखताया विस्डी 

गृषः काव्यख य्थसः धता, काय चख धठढयश्खः विषदं रुरः कारण्डः 

छपाष्सय तमाल्लनीरत्दस् । ४८. 

(न) श्रागन्देति। ह कुवखयदलं नौखोत्यलपव' तदत् खोचनं यखाः 

त्मम्दहौ । खम् शटदत्् मन्दः महान्तम् सानन्द, ददाछि, किन्तु. -त्चेब 
लमिति: उत्पादितः विरष्ः मै मम-शरीर तापयतितरान् अतिशयेन. तापयति । 

अव्याहतम् \ "त सेतु्यनन्दयितो खौ तत्का पिरद ताप्रलनकल्मिति 

ष्टः कखस्य दिख्द्ं हरे 



धद सादित्यदपंणम् । 

"अयं रत्ाकरोऽम्मोधिरिव्यसेवि धनाशया 

धनं दूरेऽस्त्, वदनसपररि त्तारवारिभिः* ॥ (प) 

शत्र कैवलं काङ्कितघनलाभो नाभूत् प्रल्युत चारवारिभि- 

वंटनपूरणम्। । । 

शक्त वनं तस्वल्कभूषणं दपलच्छौः क महेन्द्रवन्दिता । 

नियतं प्रतिकूलवर्तिनो वत धातुश्चरितं सदुःखम्” ॥ (फ) 

श्रत वनराजख्ियोर्विरूपयोः सङ्टना। इदं मम । यथया 

वा। 

श्विपुसैन सागरशयस्य कुचिणा 

भुवनानि यस्य पपिरे युग्ये । 

मदविभ्रमासकलया पपे पुनः 

स पुरस्तियैकतसवेकया दृशा" ॥ (वर) 

(प) भमिति प्रयस् भरोषिः रुदर: रवानामाकर शति हेतीः 

श्नाय्या घनप्ािलालसथा श्रसेवि रेचितः मयेति शेषः) किन्तु घनंदूरे 

भन्तु, प्रत वदने चारवारिभिः लवणनसैः भ्रपूरि पूरितम् । 
(फ) केति) तङ्ां वल्क्रानि त्वचः भूषणानि यत्र ताभ बनं ह, 

मदन्द्ररद्धिता देदेन्दरारता खृपलन्मीः रानगरीश्च क्त, कयं मड्दन्तरमनयी; मूष. 

यति। वत खेर, प्रतिकूलवत्ति नः व्रिसद्धख धातुः दैव्य चरितं नितं निशितं 
रृदुःसुषम् । 

(व ) विपुेनेति ¦ युग्ये कल्पान्ते सागरशयस्य ससुद्रनिशयस यख 

फएृप्यस्य एिएुखेन कुव्ि्णा उदरेष ुवनानि लगन्ति पपिरे पौतानि, सः एक- 

तमया परस्या नगरवासिन्या कामिन्या मददिषमेख भसकलया भसमपयया 

छरियेवदः एकया दृश्या नेते पुनः पपर पौतः। मन्ुमाभिषीठरत्त, उनसा 

लगौ च यदि अघरुमापिषौति शपात् 1 भत्र एकत इर्वनगर्पामितम् एक- 
नाग्ये कनेन्रप्रौतलघ विदद्ध' सद्धटितम् 1 
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समं स्यादानुरूप्येण 

श्ाघा योग्यस्य वसत् नः ॥ ७२१ ॥ [भ] . 
यथा । 

नश्शिनमुपमतेयं कौसुटौ सेर्घमुक्तं 

जलनिधिमनुरूपं जद्भकन्याऽवतो रए । 
इति समगुणयो गप्र तयस्तत्र पौराः 

खवणकटु दपाणामेकवाक्ं विवत्रुः ॥ (स) 

विचिल' यदिरश्दस्य € 

क्रतिरिष्टफलाय चेत् ॥ ७२२ ॥ [य] 

यथा । । 

%प्रणमल्ुन्रतिडेतोर्जीवनडेतोविसुच्चति प्राणान् । 
टुःखौयति सुखहेतोः कौ सूट: सेवकादन्वः* ॥ (र) 

(भ) सममाह समर्मिति। योग्यसमागर्मेन भरानुद्प्येर । योग्यद्य वस्तुतः 

विषयस्य दचयाघा खसं खात्। 

(स) शश्नसिति । इन्दृमल्या अरे खयं हते पौराणासुक्तिः। धयं कौसदी 
श्रभिनं से्तक्तं सेचावरणशन्वम् उपगता, नङ्ककन्या जारो अनुच्पं चट 

जललनिपिम् अवतौ्णा प्रविष्टा, समगुण्योः तुल्यगुखयीरनेन्मधवोग्रगेन सिनत 

प्रततिः यैषां तधासूताः पीरा: प्ररवासिनः तत॒ सखयंवरलेते कृपाल्णस् श्रच्छदां 

खर्यवरागतानासमिति अपः त्रवखकटु दुःखनम् दति दव्यम् एक्दःय्यस् विद्र 

प्रकटयामासुः सचुरिव्ययेः । सालिनौहत्तम् । 

(य) विकिधमाह दिचिठेसिति। विखुडख विपरीतख हतिः कर्ण्न् .. 
ष्टफलाय सभिनतफलचाघनाय चेत् धवति तत् विचित् । ` 

(र) प्रपनतौति! सेबकात् श्ल्यात् न्वः को चट्: -खद्रतिरतोः प्रप्सति 
जौितरेतोः प्राणान् विहुखति, तथा सुखईतोः दुःखीयति न कौो$पीलयधैः।' 
श्रव छव्रतिर्पद्य नतिषिर्दख फलस लाभाय उग्रतिदिरुहख्य प्रषतिरुपदःच्यय 
रदनम् । एवमन्यत्रापि त 

५० ^ 



६८० सादित्यद्षणम्। 

यआध्रवाश्रयि णोरेक- 

स्याधिक्येऽधिकपुच्यते ॥ ७२३ ॥ |ल] 

्राय्याधिक्ये यथा| 

^किमधिकमस्य त्रूमो महिमानं वारिधर । 

प्रज्ञात एव शेते कुच्तौ निचिप्य भुवनानि ॥ (व) 

्ाखिताधिक्ये यथा। 

“युगान्तकालप्रतिसंद्तात्सनो 

जगन्ति यस्यां सविकासमासत) 

तनौ ममुस्तत्र न कौटभदिष- 

स्तपोधनाभ्यागमचन्युता सुदः* ॥ (श) 

अन्योन्वसुभयोरेक- 

क्रियायाः करयं सिघः ॥ ७२९ ॥ [ष] 
॥ 

(स) सधिकमाइ। भाद्याग्रयिपोराधाराघेययोः एकख नाधिव्ये चधि- 

क्म् उच्यते। । 

(व) किभधिकमिति। श्य वारस्विः चसुद्रग्य सधक मद्धिमानं महव 

किंब्रृमः? यव इरिर्नारायणः कु्नौ नठरे मुवनानि निखिष्य भरञ्ात एव कुतेति 

कैनाप्वलच्यमाण यथः शेते। ठाय्रयसय वारिषैराधिक्यम्। 

(भ) यृगान्तेति। युगान्तकाखे कल्पान्तखुमये प्रतिषंदृतः सङ्कचितः 

ष्दात्मा यैन ताटथस्य कैटमदिषः छ्य यख्य तनौ श्ररौरे नगन्ति सविकासम् 

परसदरीरसिति यावत् यघा तवा चाडउव तिष्टन्ति ख तत्र तनौ तपोधनख 

नारदस्य पभ्यागनेन ससागनेन चन्मवाः मरुत्यनत्राः सदः दषाः न मुः न मान्ति 

खा। यंग्रस्यविलं ठत्तम् } भव श्राययख सानन्दण्धिक्यम् 1 

(ष) भन्छोन्यमाह जन्वौनगिति। उम्रयीः मिषः परख्मरस् एकन्रियायाः 

रुप्पम् प्न्योन्दम्। 



दशमः परिच्छेदः ५९१ 

यथा । 

खया सा शोभते तन्पौ तया त्वमपि शोभसे । 

रलन्धा शोभते चन्द्रशन्दरेणापि निशौधिनौ? ॥ (स) 

यदाघेयमनाधारमेकञ्चनेकगोचरम् । 

किचित् प्रढुर्वतः कार्य्यमश्क्वस्येतरस्य वा ॥ 
कार्यस करणं टेवादिशेषस्विविधस्ततः॥७२५। [द् 

क्रमेण यथा । 

«दिवसप्युपयातानामाकल्ममनच्यगुखगणा येषाम्) 

रमयन्ति जगन्ति भिर: कथमपि कव्योन ते वन्याः॥ त) 

कानने सरिदु्शे गिरोणसपि कन्दरे। 

पश्चन्तयन्तकसङइगशं त्वामेकं रिपवः पुरः ॥ (क) 

(ख) त्वयेति। सा त्न्वौ काङ्ग त्या शोभते, वमपि तया छलथाद्या 

प्मैभरे। चन्द्रः रनन्या शोभते निशीथिनौ रजनौ च चन्द्र शोमतेष्ति 

शेषः 1 

(इ ) षिभेषमादइ यदिति। खत् अनाघारम् भ्राधारवर्जितम् 'भराघरेयं,. 
यच्च एकं षस्त भनेकगोचरं वहस्यानवर्भि, यदा किचित् किमपि कार्यं प्रक्दैतः - 
जनस्य भग्रक्यस्य इतर भ्रकयस्य वा काव्ये दैवात् करयं विशेषः सततः 
तख्ात् उक्नयात् विविधः! | ५ 

(ख) दिवसिति। दिव खगम् उपयातानासपि खतानामपोलधेः यैषां 
कवीनाम् भननत्पा व्व: गुणानां गण यानुताः गिरः वाचः भाकस्पम् भाप. 
सयं जगन्ति रमयनि तोषयतन्ति ते कवयः कथमपिन वन्दा; नार्चनौीया; ? 
भरषितु वन्या एवेव्यधेः। भवाय कविवाक्य' तेषा ्र्मगसनादनाघारम् + । 

(क) कानने ष्रति। रानस्तुतिरियम्। रिपवः थववः एकं. ल्वांकानने. ` 
दने उर्तां नदीनाम् उर्ट्भे ्वकाये गिसेणां परवैतानां कन्दरे युद्धायामपि .. 
एरः पयतः भन्तकसर्ाभं यमख्टप्रं पश्यन्ति! वर एकल रा्ग; दडगोचर्- 
लम् । 

वि । 



५९२ साहित्यदर्पणम्) 

गटद्िणौ सचिवः सखौ मिथः 

प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

कर्णाविसुखेन खल्युना 

ष्रतात्वां वदकिंनमेद्धतम् १?! (ख) 

इति रघवे । 

व्याघातः सतु केनापि वस्तु येनं यधा क्तम् । 

तेनेव चेदु पायेन कुरतैऽन्यस्तदन्यधा॥ ७२९६॥ [ग] 
यथा । शहशा दग्धं मनसिजम्” इत्यादि । 

सी कर्ययेण च काय्यस्य 
विशदं क्रियते यदि ॥ ७२७ ॥ [घ] 

व्याघात दत्येव ) 

“इदेव तवं तिष्ट दुतमहमदहोभिः कतिपयैः 
समागन्ता कान्ते } शटदुरसि न चायाससदहना। 

4 
(ख) गटद्भिफणौति। अ्रजविलापोऽयम्। ह प्रिये}! इन्यध्यादाय्यम् ॥ 

लां इरता कसणाविसुखेन निदयैन ख्युना मेकं न तं वद तयाहि,लवंगै 

ग्टद्िणीति ग्द्िप्पौ दता, तमे सचिवः सन्तीति । मनी दतः, लं मे सिधः 

सखौ विज्नसहषरौति सल्ली छता, तं मे ललिते मनोष्ररे कलाविधौ व्र् 

गौताद्यनुष्टानै प्रियशिष्या इति सापि इता। तस्मात् सर्वमेव मै हतमिति 

मावः। मुन्दरीठत्तम्। श्रयुनीर्यदि सौ नगौ युनोः सभराग्ो वदिं सुन्दरौ 

तदति लचणात् । भ्रव इन्दुमती हरयर्प्रगैकं काय्यं प्रकुर्वतः विधेः रटद्िणादि- 
क भपरख कावस्य दैवात् करणम् । 

(ग) व्याचातमाद्व्याचात इति) यैन कैनापि यथाल्नतं यत् वन्तु, 

मन्यो लनः तेनैव उपायेन चैत् यदि तत् वस्तु भ्रन्यथा भन्यप्रकारं कसते तदाख्मै 

स्याघ्रातः। प्रेति व्यातं प्राक्। अव ष्रेष नयनेन म॑खौकछतं; मदनः 

नारौभिः तेनैव नेवड्पोपायेन सजीवः ज्ञतः। 

(घ) प्रकारान्तरे व्याघातमादई सौकययेयेति। सौकर्येण सुकरतेयं 

चदि काय्यख विसदं क्रियते तदापि व्याघातः खादिति शेषः। 



दषएसः परिच्छेदः - भ< 

खदुलंमे हेतुः सुभग! भवता गन्तुमधिकां 

न मृहौ सोढा यदिरहक्लतमायाससससम्” । (ङ ) 

` त्न नायकेन नायिकामृदुलं सदहममनाभावहेतुले- 

नोक्तम्) नायिकया च प्रत्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण ` 

छेत् तयोपन्यस्तम् । 

परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्छात् ॥ ७२८ ॥ [च] 

यथा । 

“खतं क्तधियां सङ्ाज्जायते विनयः सुतात् । 

लोकातुरागो विनवान्न किं लोकातुरागतः १ ॥ ( छ ) 

` तन््रालादौपवां पुनः| 

धर्सिंणामेकधरेण सस्वम्भो यदयथोत्तरम् ७२९ [ज] 

(ऊ) उदादस्ति ` इटेति) प्रवाद्यगननकासे दम्पत्यीसङ्निप्रद्यक्ती। ह 

फ्यन्त ! लम् इडेव हे ति, श्रं कतिपवैरेव श्रदहोभिः ससागन्ता अागसिषवा-, 

मौत्यधः, तवे ख्दुः कौमलाद्रौ भि) श्रायास्सहना क्रं श्रचसान यैन सया 

खट गसिष्वसौति भावः) दहे सुभग! सदुलं कौमलतवं समे मम भवता सद. 

गन्तुम् प्रषिक दतुः, यत् यखात् खदौ नदं विरदछतम् असमं निस्पनम् भायासे 

नछीद्ान चद्प्ये। शिखरिप्ौत्तम् । । 

(घ) फारपमालासाह परनिति। यदा पवेपूर्ख परं परं प्रति इहतुता 
वदा कारणमाला खात् 

(ट) युतनिति! क्तधियां शिद्वितसतौनरं खन्गात् यतं भास्वन्नानं, | 
तात् विनवः प््टिचारः, विनयात् लीकानुरायः लोकप्रियता, लीकानुरागतः 
किंन नायते ? प्रच परं परं विलासरादिकं प्रति पूरपू्वंच युताः देवलम् । , 

(ल) साकादौपकनाई तदिति । परमिषणं वनां यथोत्तरम् उत्तरोत्तरं ` 
त् रदधेप उम्द; तत् एनः सादादीपकम् | ‰ 



९४ साहित्यदप॑णम् 1.. 

यधा । 

“लवि सङ्गरसम्मरापरे घनुषाऽऽसादिताः शराः। 

शरैररिश्िरस्तन भूस्तया तवं लवा यश्च: ॥ (स) 

चरतासादनन्निवा धम॑ः। 

पूव पूं प्रति विशेषगत्वेन परं परम् । 
[8 > १ 

स्ाव्वतेऽपोद्यते वा चेत् सखयात्तदंकावलौ दिधा ॥ 
७३० ॥ [अ] 

क्रमेण उदाहरणम् 

«मरो विकंसितान्भोजमन्भोजं ङसङ्गतम् । 

श्ङ्ा थत्र समङ्ोताः सङ्गतं सस्परोदयम्” ॥ (ट) 

“न तच्जलं यन्न सुचारपङ्जं 

न पङ्कजं तद् वदलौनषट्पदम् । 

<~ <~ (श) तथौति। साजन्तृतिरियम्। ईह राजन् } त्वथि सुङ्गरसम्प्रार 

रयं गते खति धनुषा शराः चासाटिताः प्राप्ताः, प्रेशर णवो; शिरः चासा- 

दितसिति गेषः। तेन भरगिशिरसाभूः भूतम् भासादितं, तयाप्ुवात्म् 

पासादितः तव मूष्ठामिलादिति भावः, तवा यशः भादादितम् | भअतैकया 

श्रासादनक्रियया यथोत्तरं उद्ना धिषण धनुरादौनां चम्बन्धः। 

(अ) एकावलोमाद्पूर्वमिति। चेत् यदि पूवं पूव प्रति परं परं विशे 

पण्ठेन स्याघ्यतेवा अपोद्यते निराक्रियते तदा दधा सखापनापोदनभेदात् 

दिप्रकारा एकाव्लौ खात् । 
~ ~. 

वकसितानि घम्मोलानि विन् 

तयोक्तम् । भम्मोजं थङ्धैः समरैः सद्तं युक्तम् । ङ्गाः यसराः तव ससङ्गीताः 

खद्रौतणालिनः, सङ्गैतं सरस कामख उदवः ख्रोदवः तेन उह्ितं काम- 
ढढिकरसि्य्थः। पतर पूवे पूवं वाकं प्रति प्ररं प्रं वाक्यं विगेषण्लेन 
श्यापितम्। 

(ट) चर इति। सरः सरोवरं 
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न षटपदोऽसौ न. यगु यः कलं 

न शुच्जितं तन्न जरार यन्नः ॥ (ट) 

कषिद्दिशेष्यमपि वथोत्तरं विशेषणतया खापितमपो- 

दितच्च दृश्यते यथा| 

वाप्यो अवन्ति विमलाः खुटन्ति कमलानि वपौषु । 
कमलेषु पतन्यलयः करोति सङ्गोतसलिषु पदम्” । (ड) 

एवमपोहनेऽपि । 

उत्तरोत्तरसुत्कर्ष वस्तुनः सार उच्यते ७३१ [ट] 
यथा। 

“राज्ये सारं वसुधा वसुघायासपि पुरं पुरे सौधम् । 
सौोश्रे तच्य' तल्यं वराङ्गनानङ्गस वसम्” ॥ (ण) 

यथासह्यसनृदेश उदिष्टानां करमेण यत् ७३२ [त] 

(ठ) नैति। तत् जलं न श्राखौदिति शेषः यत् ललं सुचारुणि पड्नानि 

यिन् तथामृतंन। तत् पङ्जं पद्मा न, यत् श्रलौनाः पटूपदाः भरमराः यत 

तादृशम्! श्रसौ षट्पदी न, यः मधुरं न लुगुज्ञ। वत् गुच्धितेन, यत् 

गुनितं सनः न जडार। चत्र पूदे पूर वाद्यं प्रति परं परं वाक्यः विेपणलेन 

प्रपोद्रितम् । 

(ड) वाप्व प्ति) वाप्यः खरः विमलाः मञन्ति, वापौषु फमलानि 

स््,खन्ति विकखन्ति, कमलेषु भरलयः मनराः पतन्ति, सद्घीतम् थखिषु प्रदं ख्यानं 

करोति भेलयः सद्रीतं क्चन्तीव्यव; । 

(द) खारमाह उत्तरोत्तरमिति। उत्तरोत्तरं वस्तुनः विपयख उत्क; 
खार उष्यते। 

(ख) रच्येद्रति। रान्य काननखागरखडितसूतसे वसुधा प्रयिवी सारं, 
षपुधायासपि परं नगरं चार, एर खौं श्ये चारं, सौधे तल्यं श्वा उरं, तके 
सनटुप्य छामस्य स्वस सव॑घनं वराङ्गना उत्तमा कान्ता खारम् । 

(त) यघाख्दयसलङ्भरसाह यधारुदयसिति। उदहिटानां वसूनां क्सेप 
पतु पदात् यत् छदं; कौत्तनं तत्, यदरखषय्म् 1 । 



५८६. सादित्वदपंरम् 1 : 

यधा 

“उन्ौलन्ति नखेलुनौदहि वहति चौमाज्चलेनाहणु 
ज्रौडाकाननमाविशन्ति वलयक्षाणैः ससुत्व्रासय । 
द्ल्य' वच्छुलदक्तिणानिलङ्गह कश्ठेवु साङ्तिको- 

व्याद्ाराः सुभय ! त्वदौयविररे तस्याः सखौनां भिथः। (थ) 

क्र चिदेकसमनेकश्प्रघ्रनेकं चेकगं क्रसात् । 

भवति क्रियते वा चेत् तदा पर्य्याय इव्यते ॥ 

७३२ ॥ [ट्] 
[3 

क्रमेण यथा । 

“खिताः णं पच्छसु ताडिताधराः 

पयोधरोत्तेधनिपातचखिंताः। 

(घ) उ्ीलन्तिति। दूत्या नायकं प्रदक्तिरियम् | इं सुभग! वदौय- 

विरहे तस्यास्तव कान्तायाः समिधः चन्योन्यं वज्ललाः वङुलाः दचिष्णनिलाः 

मलवयवाताः कुद्धकर्ठाः कौक्िलाः तेषु इद्यस् एवंप्रकारा; खाङेतिकव्याहाराः 

षद्रितोक्तयः तत्तन्ते एति षः, वया उन्मीलन्ति विकसन्ति इति एकया बह्लुलान् 

प्रति उक्त श्रपरया नसः लुनौहि कयि वञ्खलपुष्पाण्णौति भावः इति उच्यते। 

ष्ठति (ति एकया दचिणानिलं प्रति उक ध्परथा चौमाङ्रौन पट्वसनप्रान्तेन 

तस्य घनत्वादिति भावः भादगु प्राच्छादय यथान सणठौशरौरं स्ृश्रेदिति भावः 

ति उच्यते, पक्रौडाकाननं विदहारोदययानन् श्राविशन्ति प्रविग्रन्ति इति एकया 

किष्टान् प्रति उक्ते परया वलयक्षाखः कङ्णष्वनिसिः ससुत्तासय ताडय 

न् यैन तेन कुद्धरवमातन्न्तौति मावः {ति उच्ते। ण्दरूल- 

2 

॥ 

क्रौरि 

य 

वत्तम् ! 

वच उद्िटानां वस्तूनां पश्चात् क्रमेण पुनस्टेगः। 
© ५ 

द) 

न 2) 
+ 2 

यालङ्ारमाद कचिदिति क्रचित् एकं वस्तु क्रमात् सनेक्त- . 

` क्विन् मवति वा क्रियते चैत् तथा ज्ञवित् भनेकं वस्तु क्रमात् एक्तगं मवति कवा 

कयते चेत् तदा प्रष्दाव इष्यते. 
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वलीषु तस्याः सबलिताः प्रपैदिरे 

ज्रीमिण नासि प्रथसीदविनन्दवः* ॥ (घ) 

“विचरन्ति विलासिन्यो यत्र खोखिभरालखाः। 

ठककाकशचिवास्तत्त घावन्त्यरिपुरे तव ॥ (न) 

न्विखष्टरागादघरान्निवर्तित- 

स्तनाद्गणमादरुण्णच्च कन्दुकात् ।' 

कुशाद्रादानपरिक्तताङ्लिः 

ङतोऽचदत्रप्रण्यो तया करः” ॥ (प) 

"ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिबधजनेः। 

निधीयन्ते तयोः ख्यलाः स्तनगोरश्बुविन्दवः> ॥ 

एषु च क्षचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपखच कंचिदाघेय- 

~~--~----~-------------------~----~ ~~~ 

(ध) खिता इति। प्रथमे उदविन्दवः दषिनलकणाः तस्याः पार्वत्याः 

पश्मपु मेवललीमसु चणं खिताः पक्तणामतिसान्द्रलादिति स्रावः) तते; ताडितः 

पतनेन क्श्ितः श्रघरः वैः तथाभूताः अधरपतिता इव्यय, ततः प्रयोध्रयोः 

स्मयः उन्टेदे उच्छ!यै निपातेन चृता ग्ण्डिताः, ततः बलोषु विवलौष्ु 

स्ठलिताः पतिताः सन्तः क्रमेण नासि प्रपेदिरे प्रापुः वश्चखखविलं हत्तस् । श्रते 
एक वस्तु व्ाश्वरुपस् भअ्रनेकगीचरं क्रमण सूतस् । । 

(न) विषरन्तौति। राजन्तुतिरियम्। राजन् ! इति ब्रध्याद्ायै, 

यद तवे भ्ररिपुरे शतूनगरे व्रीणिभरेण निवब्वभारेय चलस); सन्यरगामिन्धः 

विलासिन्यः विचरन्ति, तव द्दानीं हककाकशथिवाः धादू्लवायसष्टमालाः 
विचरन्ति तव तृषां निघनात् तेत्रमर वन्भेभूतसिति माव; 1 अत्र हकारि 
अनेकः वस्तु दयं भूत् । 

(प) व्द्िटेति। तया पव्या विटः व्यक्तः व्रतविसदत्ादिति मावः 
रागी स्द्भनं यद्य तचोक्तात् परात् तधा लनयीरङ्ररागेय भ्रसणात् रक्रीक्रतात् 
कन्दकात् निवतितः, तया ङुशाङखषणम् भादानेन चयनेन परिता; व्रर्ितिः 
भदु्वयः यस्य तामः करः पाणिः भ्मूररप्रपश्रौ लपमालाचिरतेः कतः। भद 
एकं वम्तु देरसुपम् भनेकषिन् कर्तरि दा विपये हृतम् ¦ 



४ ५ 

५९ साःडहिव्यद पणम् । 

समपि। यथा श्खिताः त्तणम्” इत्यत उद विन्दः पच्छादाव- 

संदतरूप श्राघारे क्रमेण श्रभवन्। “विचरन्ति” इत्यचाधघेय- 

भूता हछकादयः संहतरूपारिपुरे क्रमेण अभवन् । एवमन्यत् । 

श्रत चैकस्यानेकत् क्रमेरोव ठत्तेविशेषालद्ाराद्धेदः। विनि- 

मथाभावात् परि्त्तेः । 

परिहत्तिर्विनिमयः समन्युना धिव्मवेत् ७२४[फौ | 
क्रमेण उदाहररटम् । 

“दत्त्वा काटाचमेणात्तौ जग्राह. हदयं मम 1 

मयातु हृदयं दच्चा खतो मदनज्वरः ॥ (व) 

श्रत प्रथमेऽदं ससेन हितौयेऽडे न्युनेन । 
तस्य च प्रवयसो जटायुषः खगिंणः किमिव शोचतेऽघुना । 

येन जजंरकलेवरव्ययात् क्रौ तसिन्दु किरण्यक््वलं य शः*॥ (भ) 
अताधिक्येन । 

प्रघ्ादप्रख्रतो बामि कथितादस्तुनो भवेत् । 
ताटगन्यव्यपोहशेच्छाब्द् आर्थोऽथवा तदा ॥ 
परिसंख्या ॥ ७३५ ॥ [स] 

(फं) परिर्भिमाष् परिहत्तिरिति। समन्ूनाधिकेः वस्तुभिः विनिमयः 

परिहठत्तिः भवेत् । 

(व) दच्चेति। स्पटम्। श्वेति! समेन तुल्येन कटाचदवयोदयोरपि 

तल्यवादिति भावः। न्यूनेन निक्वटेन हृदयात् सदनज्वरख्य निकटवादिति 

भावः। 

(भ) तस्येति रामस्योक्तिरियम्। तख प्रवयसः खविरसख लटायुषः 

भुना स्वर्गिंषः म्वरग' गतस्य किमिव शोच्यते? नैव भोच्योऽसाविति भावः। 

येन जटायुषा जर्जरं नराक्तौपं वत् कलेवरं तख व्ययात् विनिमयात् शन्दुकिरण- 

वत् उज्वलं यथः क्रीतम्। भधिक्तेन वस्तुना यशसा न्यूनं वन्त लरानीख' 

दीं परिवत्तितम्। इन्द्रवजाढत्तम् । । 
(म) परिखटासाद्धप्रत्रादिति। प्रग्रात् वा भप्रन्रतः कवथितात् वस्तुनः. 



दशमः परिच्छदः) - भ्रू ९€. 

` क्रमेण उदारम् । 

किं भूषणं श्दृमत्र यशो न रत 

क्िंकाथमायचरितं सुकूतं न दोषः। 

किच्चन्तुरप्रतिदतं विषणा न नेतं 

जानाति कस्त्वदपरः सदसदिवेकम्” ॥ (य) 

अतर,व्यवच्छ दयं रत्रादि शाब्दम्! 

क्िसाराध्य' सदा पुख कश्च सेव्यः सदागमः) 

कोष्येयो भगवान् विष्णुः किं काम्यं परमं पदम्” ॥ (र) 

श्रत व्यवच्छंद्यं प्रापादवर्थस्। श्रनयोः प्रश्वपूवंकम्। 
खप्रसपूर्वकत्वे यथा 1 

मसक्तिभवे न विमते व्यसनं शास्ते न युवतिकामास्ते ॥ - 

चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदश्यते महताम्” } (ल) 

“वलमात्तभयोपश्ान्तये विदुषां सम्प्रतये बड़ सुतम् । 

"~----------~~ 

प्राद्दः शब्दप्रतिपाद्यः वा भ्राधः भ्रधवलात् लभ्यः तादृशः अन्यस व्यपोदः. निरा 

करणं चेत् भवति तदा परिख्ह्या। 

(य) किर्षिति। छक्तिप्युक्तौी) भ्रव जगति सुदटद्स् भचयभिच्थः- 
भूषणे किन्? यथः न रतम् । किं काम् ? भ्रायाणां चरितं सुक्ततं सत्वाय 
न दोषः। श्रप्रतिहतं च्चः किम् ? पििणा बुद्धिः न नेवम् । लदपरः- वत्तौ 
ऽन्पः कः सदसतां विवेकं जानाति? न कौऽपरौवयधेः। वसन्ततिलकं उत्तम् 1 । 

(रु) किमिति। उक्तिप्रयततौ सदा किम् भराराध्यम् चतुष्टयम् ? पुख्यम् } 
कश्च सेव्यः? सदागमः सच्छास्रम्। कः ध्येयः चिन्तनीयः? भगवान् विष्ठुः। 
किं काम्य बान्छनौयम् ? परसे पदं मुक्िपदम। 

(ख ) सद्तिरिति) महतां जनानां प्रायः दाहुयेन भवे थिवै सक्तिः नः 
विभवे खष्पदि। शास्वे व्यसनम् भासक्तिः युवतिरेव क्तामख भसन तस्मिन् न। 
दशसि न्तम दपषि थरोरे दृश्यते) चतर महतां कुव भक्तिट श्छते इत्यादि. 
पश्नाभरादः 



६० साहित्यदर्पणम् । 

वसु तस्य न केवलं विभोशुणवत्तापि परप्रयोजनम्” ॥.(व) 

सेषमू लत्वे च चरस्य वैचित्यविश्रेषः। यथा। | 

'यस्िंश्च राजनि जितजगति पालयति सरी चिद्रकमेसु 

वसंसद्धराशापेषु गुच्छ दाः” इत्यादि (श) । 

उत्तरं प्रश्नस्योत्तरादुब्रयो यदि, 

यद्चासक्रदसन्धाव्यं सपि प्रश्च उत्तरम् ॥ 

७३६॥ [ ष | 
““वौदितुः न चमा खयः खामी दूरतरं गतः । 
्रहमेकाकिनौ बाला तवेद वसतिः कुतः १ ॥ (स) 

( व ) यल सिति। तद विमो; वलम् भरात्तानां विप्रानां मयख उपः 

प्रान्तये नाग्राय, न तु परपौडनायैति भावः। वहु व्रतं आच््रन्नानं विदुषां 

पण्डितानां सतृह्तयै सन्मानाव) न तु श्रात्मप्रतिष्टायै षति भावः। वसु धनं 

केवल न परप्रधोजनमिति भादः, गुणखव्च्वापि टदवादासिरादिगुखग्राचित्रमपि 

परप्रयोजना परेषां प्रयोननानुरोषिनाय्वः नतु खधपरति भावः! चव्रापि 

समर्य तस्य बलमिल्यादिप्रञ्याभावः। 

(भ) यद्िंद्ेति। यिन् राजनि जितं लगत् चैन तथाभूते मदौ पथ्वीं 
पालयति शासति सुति विवकममु सारैष्छव्यापारेषु वर्णानां रज्ञनद्रव्याणं सङ्राः 

समादेशाः नतु वर्णानां ब्राह्एदौीनां सुडरा; सङ्योत्पत्निस्ति भावः, चापेषु 

धनु गुणानां मौरवीणं देदाःनतु गुणानां दयादाच्खिादौनां विच्छा इति 

1.11 

(ष) उत्तरमाष्उत्तरग्रिति। उत्तमात् उत्तरवाक्यात् यदि प्रद्र त्रयः 

प्रागमः स्यात् वहा सपि विद्यमानेऽपि प्रदं भरत् एनः पुनः चतिविचिद्र- 

मिवः उत्तरं स्यात् तत् उत्तरं नासाचद्धारः। 

(ख) सरचितुिति। प्रथितं प्रसि क्खाथिदुक्तिः। चू म्वासिलननौ 

वौदितु न चमान रक्ता चेति भावः स्रामौ प्रतिः दूरतरं तिदूर गतः न 

तस्वाप्यागमनं सब्मदतोति प्रावः) चट दावा दग्धा एकाकिनौ, पतः तद द्र 



1. # 

दपमपल्दः। ` == द 
अनेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतौ यते। 

का विसमा.देन्वगर किं लदव्ब' जयो रुणम्गाद । 

किं सोक्वं सुकलत्तं किं दुगगेज्' खलो लो श्रो” (१) ॥ 

च्रत्र श्रन्यव्यपोडे तात्पर्याभावात् (ह) परिसंख्यातो 

जटः) न वेदमनुमानम्। साध्यसाधनयोनिश एव तद्याक्नो 

कारात्! न च काव्यलिङ्गम् । उत्तरस्य प्रशं प्र्जनकलात्.। ` 

दण्डापूपिकयान्यायादर्थागमोऽ्थापत्तिरिष्यते ॥ 

७०३७ ॥ [क्ष] 
“सूषिक्रेण दण्डो भवित” इत्यनेन तस्सहचरितमपूप- 

भक्षणमर्थादायातं भवतौति नियतसमानन्यायादर्थान्तरमा- 
पततौव्येष न्यायो दण्डापूपिका (क)! अल च कचित् प्राक- . 

रणिकादर्ादप्रकरणिकस्याथस्यापतनं कचिदप्राकरणिका- 
त् प्राकरणिकार्धस्येति दी मेदौ । क्रमेण उदाहरणम् । 

(१) का विषा दैवगतिः किं चयष्यः ननी गृणपराद्री। 
किं खौख्य सुकलतः किं दुर्यांद्य' खली लोकतः ॥ इति सं०। 

वखतिः भवस्थानं कुतः कथं खात् १ त्त उत्तस्वाक्येन पथिकः पूर्वै वसत्य 
पार्थितवानिति प्रश्रय द्रयः। . 

(ष) विष्माका? देवगतिः] सिं लख्य? प्राप्तययम्.?.गुण््राहौ लनः। 
सीय सुखतः सिम् ? सुकवत्रः खाष्वौमाय्ये चः । दुर्बाद्यम् अवष्वं किम्? 
षठः लोकः दुगन दव्य: | 

धवेति। भन्यन्यपोहे अन्यस्य व्यवच्छेद. ताव्यथाभादात्- वक्तरभिप्राया- . 
सुप्रावत्। 

( ड.) भरधापत्तिमाह दरति! दर्ापूपिकया- रैसुचिकन्यायेनेयधेः अन्यस: 
आगमः उपसितिः भर्धापतिः इष्यते । 

( ङ.) नियतेति । नियतो; निरतिः शखिद्धान्तिति इति अत् चः संमन- 
न्यायः तुख्ययदात् भापतति भागव्छति.। न्यायः नौत्िः | 

५१ 



६०२ साहित्यदर्पणम् । 

नहा रोऽयं हरिणात्तौणं तुटति स्तनमण्डसे । 

सुनाना मप्यवस्छेयं के वयं स्मरकिं्न्यः ॥* ( ख ) 

<विललाप सवाप्यगहदं सहजामप्यपहाय धौरताम्। 

श्रमितसमयोऽपि सार्दवं भजते कैव कथा शरोरिणाम् १०॥८ग) 

श्रत च समानन्वायखय क्ेषमूललतवे वैचिच्यविशेषो वथो- 

दाद्रते ^दारीऽयम्" इत्यादौ । न देदमतुमानम् । समानन्यः 

यस्व सस्वन्धरूपत्वाभावात् (घ) । 

विकल्स्तुल्यवलयो- 

विसेधश्चातुरैयुतः ॥ ७३८ ॥ [डः] 
यधा! 

“नम्यन्तां शिरांसि घनूषि बा कणंपूरोक्रियन्तासान्ञा- 
सर्व्व वा" (च)! श्रत्र शिरसां घलनुषाच्च नमनयोः सन्धि 

विग्रदोपलचणलवात् सलख्िविग्रहयोश्चैकदा कत्तैव्यतासम्भवा- 

(ख) रदति इरिणन्तौणाम् श्रयं हारः सतसण्डले लुठति । सुत्नानां 

पौक्तिकानां इारस्यितानानिति भावः, भ्ुक्तिपधावलस्विनामिति ध्वनिः, षमि 

प्रयम् अवस्या दशा; खरखय कास्ख किंसयः चयंङे१ शरव्र प्राकरखिकात्. 

सौक्तिकर्पात् श्रप्राकरणिकख फरातरपखय भधुख श्रापतनम् | 

(ग) विदलापेति। सः भजः स्द्जां खाभाविकौप्पि धौरताम् भप्रहाय 

एरिवज्य वाप्पगङ्गदं विललाप । ताद, भमितपं सन्ततम् भवोऽपि सौष्टसपि 

माटवं भलते भरौरिणं दैष्िनां कोमलानासिति मावः कंव कधा? भत्र भ्रा 

करण्कात् खौषदरदीभावान् प्राकरथिकखय शरौ रिद्रवयापृतनम् । 

( घ) छमानन्ायद्येति। सःदषर्पताभावात् व्यापिद्पलाभावात् यासि- 

टेवानुमानख साघकभिति पावः। 

( ड ) विकल्यमा विक्त्य इति । तव्यं वलं ययोः तादश्योः वातुरीयुतः 
उेविव्रययुक्तो विरोघः षिकस्ः। । 

` (द) नर्यन्तामिति। रिसंसि घनूपिवा नब्यन्ता नतैः भूयतां लुत 

प ह्वः, पात्राः भकदारैयाः मौर परुगुध्या वा करथपूरीकिवनाम् । 



दशमः परिच्छेदः: ` व्र 

द्ितधः। स च एकंपत्ता्चयणधय्यवसानः। तुल्यवलच्चात धतुः ` 

्ितेनमनयोरपि शद््या सम्भाव्यंमानलात्। चातुय्यं च 

श्रततौपम्यगमतलेनं। णवं कपूर क्रियन्ताम्” (छं) इत्वंतापि 

एवम् । [ ८ 

प्बुष्ाकं करतीं भवात्तिशरसनं नेते तक्वा दरः ! (ज) 

श्रत स्ेषावषटस्भेनं चारुत्वम् । 

"न्टौयतोमनितं वित्त' देवाय नद्धयणोय वा ६ 

इत्यत्र चातरव्याभावान्ोयमलङ्कारः 

समुचयोऽयमेकस्थिन् सतिं काव्य्य साधके | 

खले कप्रोतिकान्यावांत्तत्करः स्यात् परोऽपि चत्। 

गुणौ क्रिये वा युगपत् स्यातां यदा गुणक्रिये | 

७३९. ॥ [भा 

(छ ) उन्धिवियरेति । शिरोनमनं सुखिलचणं धनुर्नमनं वियदलक्णं ̀  

तद्षावात् । एकदा युगपत् कत्तव्यताया ्रसम्मवात् विरोधः! रएवसिति। 

भक्तायाः कणपूरौीकरण्य सन्िखच्षात् मौर्व्याः करपूरभैकरष्ख .वियुदलक्तयः 
तरात् । तयीर्यीगपदये विरोधः, स च एकपचाग्नयणपय्यवसानः। श्रौपन्य्च 

वैविवपाघधायकम्, दुल्यवलत्व्च भत्र उभयोरपि प्रसावसख - स्पदैजन्यलादिति 

वोध्यम् 1 8 

(न) युप्ाकसिति। इरेनारावण्य नेते ततुः शरीरं वा युष्माकं भवा- 

िथमनं खंखारदुःखध्व॑सं करताम् । अवर छरुतामिति पदस्य लोट्विभक्तः परखै- 

परदोयप्रथसपुरुषदिरचनान्तवे नेवे द्रवयनेनानवयः। श्रात्मनेपदीयैकवचना- 
न्तत्वे ततुरित्यनेनान्वयः। भते नेवयोललनयोच् संखारदुःखमोचने खामध्यात् | 
सुल्य षलत्वम् 1 । 

(श्छ) समुच्यमाद ससुचयद्रति। एक्खिन् काय्य साधके खति खनते. 
कपोतिकान्यायात् परोऽपि चेत् तत्करः तस्य काय्येस्य -कारक सख्यात्, -वा युश 
युषष्टयं वा क्रिय क्रियाहयं युगपत् स्याताम्, भ्रयवः युषः क्रिया च. दवं युगपत् . 
चयात् तदा सह्यः, उक्तरो्ा दतु इति दोध्यम् ¦ 



६०४ सादित्यदर्पणम् 1 

यथा मम) 

न्ह धीर समोर ! इन्त जननं ते चन्दनच््ातो 

दाचिं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरौवारिभिः। 

प्रत्यङ्ग ददसीह मे त्रमपि चेदुद्ामदावाग्निव- 

न्मत्तोऽयं मलिनात्मको वनचरः किं वच्यते कोकिलः ॥ (ज) 

श्रत्रादाडे एकस्िंखन्दनच्छाखल्नन्मरूपे कारणे सत्यपि 

दात्तिण्वारीनां डत्वन्तराणासुपादानम् । ` श्रत्र सर्वेषामपि 

तूनां भोभनल्वात् सयोगः। तत्रैव चतुर्थपादे मत्तादौना- 

समभोभनानां योगादसयोगः सदसव्योगो यथा) 

“शशौ दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनो 

सरो विगतवारिजं सुखसनत्तरं स्वातेः । 

परसुधनपरायणः सततदुगेतः सज्जनो 
न्पाङ्न गतः खलो मनसि सप्त शस्यानि मे” ॥ (ट) 

(ज) ष्टो इति। विरष्टिण चउक्तिरियम्। हंहो दति सम्बोधनवूचक., 

मम्ययम्। ₹हेधौर स्मौर) इन्तेति खेदसूचकमव्ययम्। ते.तव नममम् 

छप्पत्तिः चन्दनच्माभ्तः चन्दनपर्व॑तात् मखययैलादिव्ययेः, तव दाबिग्यं सारल्यं 

दविषदिग्भवख् जगति उत्तरं प्रधानं ख्यातच्च, परिचयः सङ्गः गोदावरी- 
बारिमिः। एतारटशोऽपि त्वः चैत् यदि र्हमे सम प्रत्यङ्गं सर्वान्नानि 

सटामदावाग्रिवत् उत्कटदावानल द्व दसि, तदा मत्तः मलिनाव्कः 

मणिनसखमावः कछष्यवष्पय वनचरः वन्यः मद्र दति मावः भयं कौकिलः किं 

यते? न किमपि वनुं यकव द्व्यधः। भद्रतासपि यदि ईक् परपौडने, 
तदा प्राहताः किमु वक्तन्या इति भावः! शाटूःलविक्रौडितं उत्तम् । 

(ट) शशौति। दिवसै पूषरः मलिनः शशौ, गलितं गतं यौवनं यश्ठा- 

उाटभो कामिनौ, विगतानि वारिनानि यात् तादशं सरः, शोमना भाकतिः 
यम्य तादृश्य मुन्दरसत्ययेः सनचरम् भचरशन्यं व्वनाडममित्ययैः प्ख, । 

भगपरायणः घननुसः प्रभुः राजा, सततं दुर्गतः दुरवखः सव्वनः छाधजगः तथा 
शपाडृनगतः रानसमाख श्व्यध; खलः दुर्जनः एतानि मै मनसि निखातानौतिं 



दशमः परिच्छेदः ६४ 

ट्छ वीचिदादहुः श्यथिप्रश्तौनां शोभनत्वं खलस्या 

शोभनल्सपि सदषयोगः” इति। अन्ये तु “शभिप्र्तोनां 

खतः शोभनलं धूसरादौनां लग्योभनलम्” -इति सदसद्यीगः, 

श्रत्र॒ दि शशिप्रमतिषु धूसरादेरत्यन्तमनुचितत्वमितिं 

विच्छित्तिविशेषस्यैव चमत्कारविधायितवं,. “मनसि सप 

आलयानि? इति सप्तानामपि शलल्ेनो पसंहार श्च, (ट) “चपा 

इनगतः खलः” इति प्रत्यत क्रमभेदाद् दुष्टत्मावहति, सवत्र 

विभ्रे्स्यैव गोभनलेन प्रक्रमादिति इद च खले (ड) कपोत- 
वत् सर्वेषां कारणानां सादित्येनावतारः१ समाध्यलद्कारे तु 

एककाय्यै प्रति सपधक्षे समग्रेऽप्यन्यस्य काकतालौयन्यायेन 

अपतनसिति मेदः, । व 

“अरुणे च तरुणि १ नयने तव समलिनच्च प्रियस्य मुखम्, 

सुखमानतच्ख सखि ! ते ज्वलि तास्यान्तरे स्मरज्यलनः”। (ट) 

अ्रचादेऽदे गुणयोयौगपखं, दिते क्रिययेः (ख) । 
छभयोयौगपदे यर । ष 

शेषः सप्रथल्यानि । पृष्वौढत्तं, नसौ लसयला वसुग्रटयतिश्र पष्ठी गुरुरिति 
उक्चणात्। १ 

(ठ) अत धल्व एक्खव दिवसघूसरशथिनः कारण्लेऽपि काञिन्दा- 
रेगलितयौवनत्वादीनां वद्धनासुपादानम् 1 

(ड) खेटे द्ति। खे घान्यादिैते यवा एकस कपीतख भागमनात् 
चव; समापतन्ति तदत् एक कारणत्वेऽपि यव भन्येषासाप्रतनं ख खडः ` 
कपोतिकान्याय इतति पोध्यस् । सा्येन यौगपयेन। काकतालौयन्वाचे- ̀  
नेति। काङ्गमतेन तादपतयलिव भाकथिकसन्ख यत्र॒ भापरतनं स काकः. 
-ताष्ठोयन्पायः तैन । । 

(द) भ्ररुणेद्रति। हे तरुषि तव नयये ररे रके च, तच त्रिय 
शख सखिनेख, हे ख्खि! तै वप सुम् भानत, अख तव प्रियं अन्तर् ` 
सचि श्यरन्दलनः कामाभिः ज्वितद। च दयं यौगपयत्चकम् | ` ` <`" । 

[व 
८ 

. (९) पतेति). बरवो; भरदमदिनदोः । क्रियौ; भानसनन्दडनको; | - ̀ 



०६ सादित्यदर्षणम् \ 

“कालुष्य तवाहितेष्वकस्मात् 

सितपह्ुरदसोदरयि चत्तुः} 

पतितच् सच्यैपतीन्द्र } तेषां 

वपुषि प्रस्रटमापदरं कटाक्तैः” ॥ (त) | 

“नोति चासिं तुते च कौ तिम्” । (घ) 

इत्यादावैकायिकरणेऽप्येष द्यते! न च अ्रत्र दौपकम्) 

एतद्धि युगक्रिया यौगपद्ये समुच्यप्रकारानियनिन काथय 

कारणकालनियमविपययरूपातिश्योकतिसूलाः । दौ पकस 
~~ 

ष्व ्रतिण्वोल्लिसरूलच्छासावः। 

समाधिः सुकरे काव्ये 
2 ~ 

दवादश््छन्तसगसात् ॥ ७४० ॥ [ द | 
यथधा। 

“सानमस्या निराकर्तुं पादयोमे पतिषतः। 
[9 = रो ९ ~ उपकाराय दिच्चेदसुदौ णं घनगर्जितम्" ॥ (घ) 

(त) कनुपसिति। राजम्तुतिरिवम् । तव सिते गरुम" यत् पङसं पद्म 

तस्य सोदरा स्रटशौचधेः चौीव्ख तादशं चत्तः धकद्यात् चडधितेषु गहुषु कलुषन्च 

श्राविसलक्च, € मष्रौपतीद्र! तेषां तव भ्रद्टितानां वपुषि श्रापदां कटाकतैः 

पतितञ्च । 1 

श्व गय कलनुपन्य क्रियायाः पतनम चः यौगपद्यम् । 

(ध) भरनोवौति। श्रमिं तलवार धरनीति च कप्यवति च कीर्तिं तते 
श्व विस्तारयति च। सखपतुचयप्रकारा दति समुचवर्मेदा इत्यधेः, निवसेन 

„ श्ववुग्वन्भावेन । 

(द) समाधिमाद्ध] दैवात् स्ता वम्वन्तरब्य भन्वन्य वस्तुयः श्रागसात् 
काय्यं मुङरे मति समापि; खात्। । 

(घ) मान्भिति। सखायं प्रति क्यवचिदुकतिः। नराः कान्तायाः 
मार्च निराक्षुम् भपनेतुः पादयो; षवरणयो;ः पतिष्यतः मै ममः उपरावः 



दशमः परिक्ेदः। ६०७ 

प्र्यनौकमश्क्तेन प्रतीकारे रिपोयदटि । 

तदीयस्य तिरस्वार्स्येवोत्का्ष॑साघकः॥७४१[न| 
तस्यैवेति रिपोरेव । वथा सस। 

°"मष्टेन तनुमध्या ते स्यः लितवतोत्ययम् । 

इभङ्घन्पौ भिनच्यस्याः कुच कुम्धनिसौ हरिः” ५ (प) 

प्रसिदश्लोपसानस्योपमेवत्वप्रकल्यलस् । 

निष्फलत्वासिघानं वा प्रतौपसिति कथ्यते ॥ 

| ७४२ ॥ [फ़] 
क्रमेण यथा ्वच्छनरेचससानकान्ति सलिले मगन 

तदिन्दौवरम्' (ब) इत्यादि । 

पाद्पतनख पनावण्यकलाय श्वय्थः दिवा दैवैन द्द घनगर्जितम् उदौर्खम् 

उपस्थितम् । यैन तच्योदीपकलात् ततक्षणादैव सानभङ्गो जात इति भावः) 

पव देवात् सैचगर्जनरूपवस्तुन श्रागमात् सानभन्ननस् काय्येख सुकरत्म् । 

(न) प्र्यनीकलाद् प्रत्यनौकमिति। रिपोः प्रतीकारे दमने भ्रशकतीन 

जनेन यदि तस्यैव रिपीरेव उत्कषखाधकः तदीयस्य तद रिपुचम्वन्विवस्तुनः 
तिरस्तारः स्यात् तत् प्रत्यनीकम् । 

(प्र) सध्येनेति। तनुमध्या छशाल्नौ प्रसदा स्येन सै मस मध्य" छश 
निति शेपः जितवतौ दति क्रोधैनैति मावः, पचतो दरिः सिंष्टः श्रा; प्रमदायाः 

कचदुम्मनिमौ सानफलसरुटथौ इभङ्गम्ती इस्तिकुम्मौी भिनत्ति । 

सत्र मध्यजयित्वेन रिपोः प्रसदायाः प्रतौकारासम्येन रिणा तया'एव 
छत्वोप॑साधकः चरौपन्येति भावः तदीयख सनङ्गग्सख तव्ददशदसिङ्न्मभेदेन 
त्िरस्ारः छतः । 

(फ) प्रतौपमाद् प्रखिदयेति। प्रसिदख विस्तस्य उपमान उप. 
मीयद्ददत्पनः वा निफद्तवासिधानः' प्रतौपनिति इष्यते । | 

(व) यदिति। व्याद्ातं प्राक्! भव नेवारौनाप्पमानानामपि इन्द 
गणदोौयां तदुपर्यत्वङ्धनम्। 



६०८ सगदिव्यदप॑म्। 

तद्वक्तं यदि सुद्धिता शशिकथा हा हेम सा द्युतिः 

स्तचन्त॒ंदि हारितं ङुवलयैस्तञेत् स्मितं का सुधा, 

धिकन्दपधुस्ुदी यदि च ते किंवा वड ब्रूमहे । 
यत् सत्य पुनरु्तवस्तुविसुख्ठः सगंक्रसो वेधसः” ॥ (भ) 

प्रत वक्तादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवदनात्तेषां 

निष्फलत्वम् । 

उता चायन्तमुत्कभसलुत्क्ष्टस्यं वस्तुनः । 

कल्ितेऽप्युपमानले प्रतोपं केचिदूचिरे ॥ 
। ७४३ ॥ [म] ` 

थधा। 
'श््रहमेव गुरुः सुदासणाना- 

सिति हालादल } तात ! मास्म ष्टप्यः। 

(भ) तदिति। सतां दृष्टा रावण्स्योक्तिः) यदि त्याः सौतायाः 
षञ्न' सुख' तिष्ठतीति शेषः, तदा शञशिकथा चन्द्ररम्बन्धिनौ वार्ता सुद्धिता 

सदुचिता नदेव्यधः। देत् यदिखा युतिः कान्तिः सखौताया इति गेषः तिष्ठति, 

पदा हेम घणा} भोचनीयनिवधेः, इाग्न्दः मोकसूचकीऽव्ययः। यदि 

तावच; तिति) तदा फुवल्येः नौलोवपक्लैः हारितं पराभूतम् । चेत् यदि 

तेष खितं तिष्ठति, तदा सुधारा? यदितै भुवौ तिष्ठत इति शेषः तटा 

कन्दरपधनुः धिक् निन्दामौन्ययेः धिक् निर्भद्ननिन्दयो्िमरः । किंवादृष्ट 
पवचिकं ब्रूमहे वदामः वैधसः विधातुः सगक्रसः खषटिनियसः पुनसक्वात् 
ष्रितोयात् वस्तुनः विसुखः विधिरेरूख्पं वस्तुहयं न जतौ: इति यत् तव् 

सत्यम्] पादूलविक्रौडितं हत्तम् । 
(भ) प्रकारान्तरेय प्रतौोपमाइ उकतेति। सल्युतूक्टख श्रतिग्रेठय देस्तुनः 

%वनन्पम् उत्कषम् उक्ता तसैव उपसानले कखिते सति केचित् पतीपम् ऊषिरे 
एथयामासुः। । ध 

(प) भमिति! हे ए्दादष कालकूट! भट्नेव पृदारुदार्ना गुरः 



दशमः परिच्छटः। ६०९. 

नलु सन्ति भवाद्शानि भूयो 

भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुजेनानाम्* ॥ (य) 

रहन प्रथमपादे उत्व्घषातिश्रय उक्तः । तदनुक्तौ तु नायम- 

लद्गारः (र) । 

यथा। 

“्रह्येव ब्राह्मणे वदति" इत्यादि । 

मीलितं वस्तुनो गुिः 

केनचित् तुल्यलक्ञणा ॥ ७४४ ॥ [ल] 

श्रत समानलत्तणं वस्तु कचित् सहजं, कचिदागन्तुकम् । 

क्रमेण यथा । | 

“लच्छौ वच्तोजकस्तृ रौ लच्ड वक्तःख्ते इरेः 
ग्रस्त' नालक्ति भारत्या भासा नोलोत्मलाभयाः” ॥ (व) 

तत्त भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा । 

“सदैव शोणोपलकुर्डलस्य 

यस्यां मयृखेरसणौक्षतानि । 

ये इति बुद्धा साख टष्यः दपं सा कार्षौरियधः, सिन् सुवे जगति भवा- 

दशानि लन्सदशानि दुर्जनानां वचनानि भूयः बाहृण्येन सन्ति ननु विखन्ते खलु । 

(र) भत्र प्रयसे पादे उत्कपसुक्ता दितौयै दुननवचनानाम् उपमानन्वः 

छस्पितम् । तदनुक्तौ उत्कषपविक्तारिव्ययेः । 

(ल) मौलितमाड मौलितमिति। केनचित् तुल्यलंदणा समानचिदन 
वस्तुनः गुप्तिः गोपनं मौश्ितम्। 

(व) खष्मौति। मारवा सरस्वत्या सपवा शत्यः इटः नारायणय 
वच्चःस्यले ष्याः धिया: वचोजयोः सनयोः या कसरी खगमदः तख लदा । 
शिक निलोत्पलाभया इृन्दौवरतुल्यया भासा खरेद्परसया ग्रस्तम् भ्रतएव भ 
लसन टम्) 

अत तुल्य््यदस्तुना रेदप्रभया कसूरौलदारुपस दस्तुनः गोपनम् ! 
(ण) उदेति ! नगरौदनमिदम् । यखां गमयां सदैव भोशोपलङुख. ` 



१६१०७ सादित्वदर्पणम्। 

कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां 

सुखानि शद्ध विदन युनाम्* ॥ (श) 

प्रत माशिक्यङ्करडलस्यारुखिमः। मुखे ्रागन्तुकः । 

सामान्यं प्रकतस्यान्य- 

तादात्सा सभे रैः ॥ ७४५ ॥ [घ] 
यां) | 

"“मल्निकाचितधम्पिल्ञा्ासचन्दनचचिं ताः । 
श्रविधाव्याः सुख' यान्ति चन्द्रिकाखभिसारिकाः 1 (स) 

मौल्िते उत्ल्टगुणेन निकूषटगुणस्य तिरोधानम्, दद 

त॒ उभयोस्तुल्यगुणतया मैदाग्रहः। 

तज्ञः खगुशलयागा- 

दययुत्क्लष्टगुणग्रहः ॥ ७४६ ॥ [ह] 
<~~-~~--~----- ~ -~-------- 

ल्य सायिकलङृष्डलख सुखैः किरः असफौकतानि रक्तौकछतानि कामिनीनां 

सुष्रानि कौपैन उपरक्तान्यपि यूनां तस्फानां शद्धा भयंन विदः! उपनाति- 

हत्तम् । भ्रव तुल्यलच्छवस्तुना माप्किविगयुखेन कोपोपररागर्पदय वस्तुनः गोप 

नम् । 

(ष) सामान्यमाद मामान्यसिति। प्रकतख प्रुत खटः गुणे; भन्यख 

ताद्ान्मयस् भ्रमेदप्रतौतिः सामान्यम्) 

(ख) मविकेति। भभिष्ारिकाः कान्ता्िन्यः नायिकाः! तदुक्तम् । 

. कान्ताध्नीतुया याति सद्धतं साभिसारिकेति। मलिकाभिः पुष्यविगेषैः 

चिताः खचिताः धम्मिल्लः संयतकेभ्रा यासां तथोक्ताः, धञिचाः संयताः 

कचा दव्यमरः | तथा वासभिः श्रतिसुरभिभि; चन्दनैः चर्चिताः क्रताद्गयगा 

षवद; चतएव चन्द्रिकासु भरविमाव्याः अभिसारिकातेन श्रप्रतौयसाना द्व्यध्रः 

` सुखः यान्ति। । | 
श्रव मद्विकादिगुणसारणश्वन प्रत भभिसारिकारूपय वस्तुनः चन्दरिरा- 

तादाक्षयम् । | 

(६) तद्गुमाड तद्गुए इति! खद गुएत्यागाच् भदयतृरृट्ख गुण्य 

यः ब्रह्पम् तट्गुपः। । 



दथमः परिच्छदः । ९१९ 

यधा! - 

.(ज्ञगाद वद्नच्छद्मपद्यपयन्तपातिनः। 

नयन््लिदः श्वैत्यमुदग्रदशनां भिः ॥ (च) 

मौ लित प्रकतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छछादनम्, इद तु 

वस््वन्तरगुखेनान्नान्तता प्रतोयते दति । 

तदट्रूपाननुद्ारस्तु | 
तौ सल्यप्यतङ्ग शः ॥ ७४७ ॥ [का] 

यथया। । 

"हन्त सान्द्रेण रारण शतेऽपि हृदये मम । 

गुणमौरनिषखोऽपि कथं नाम न रज्यसि ९” ॥ (ख) 

यथधावा। 

शाङ्ग मस्वु सितमम्बु यामुनं कलञ्जलाभसुभयत्र मज्जतः) 

ग्राजद्दंस ! तव सैव शुश्रता चौयतेन चन चापचौयते॥ (ग) 

(प) जगादेति। उदयदश्रनांथुभिः उच्रतदन्तकिरयेः वदनमेव छद्म 

छले यख तादशं यत् एद तख प्व्यन्ते पतन्तीति तधौक्तान् मषठचिदः सृमरान् 

शैत्यं घावल्यं नयन् प्रापयन् जगाद उवाच । । 
घत्र मषलि्ां लष्णवणरुपद्धगुत्यायात् चुलुत्छटस् यैत्यगुषय गरदंणम् । 

(क) भतद्गुणनाह तट्रूपेति। इतौ खचयपि तद दप भननुहारः 

सग्रहटपम् तद्नुषः | । | 
(ख) एन्तेति । तायनं प्रति कखादिदुक्तिरियम्। ई गुण्गौर! गुंणो- 

ज्वल परववयैः, इन्त खेटे । खान्रेख घनेन रागेप भतुरायैय लौद्िलेन चर शृते 
मूरितेऽपि मम् एदयै निषखोऽपि लः कयं नास नु रज्यसि न भतुरागमाक् 
चखो्ितख न भरवखौव्धेः। । । 

भच रक्ते स्याने खितिर्पहेती सुपि रक्ताया; च्रहपम्। ` ` 
(ग) माङ्गचिति। इई रालटंख ! गाद्भस् भ्रस् नलं पितं शरमं यासुनम् 

भस्य यमसुनाज्नरं कव्दलाभं (हखदखनिवधः उभयत गङ्रानले यसुनानसे च 

सच्छतः तव.ख्वृ पतान चोपतेत च वृतेन घ भपचीयते डां गष्ठति। 



३१४ साहित्यदर्पणम् । 

खभावोतिदु ख्षहार्ध- 
खक्रियाङूपरव्णनस् ॥ ७५० ॥ [अ] 

दुरूहयो; कविमात्रवेदययोरथंस्य डिम्भादेः खक्रिययोस्त- 
टेकायययोचेष्टारूपयोः 1 यथा मम । 

“लाङ्गलेनाभिहत्य चितितलमसल्लद्ारयन्नग्रपद्धया- 

सात्मन्चेवावलोय तमथ गगनं प्रोत्मतन् विक्रमेण । 

स्फ़जड इग रघोषः प्रतिदिशमखिलान् द्रावयनत्रेष जन्तुन् 

कोपाविष्टः प्रविष्ट; प्रतिवनमरुणोच्छ,नचक्तुस्तर्तुः” ॥ (ट) 

अहुतस्य पदार्थस्य भूतस्याघ भविष्यतः । 
यत् प्रलक्षायमाण्तवं तन्ञाविकसुदट्ाहतम् ॥ 

७५१ ॥ [ट] 

यथा। “सुनिजेवति योगौन्द्रो महाता कुम्भसन्भवः। 

त्र सच्वाद्रेकात् उद्भित्रय रोमाष्ठर्प्रय वस्तुनः तुष्टिनाचलक्ररभौत्य- 

व्यान गोपनम् । 

(ज) स्वभावोक्तिमाद खमभावोकिरिति। टुद्दयोः भवेय क्रियाखसर्पयोः 

वष्यनं खमावीक्तिः। व 

(ट) खादलेनेति। पतरः शादटृलविशेषः, तरन्तु खमादन दव्य- 

मरः। भरसक्रत् पुनः पनः लाङ्गलेन चितितलं श्रभिद्ध्य श्राद्ध चग्रपदर्म्या 

पाटाग्राभ्यां दास्यन् उलिष्छन् श्रात्मन्येव श्रवल्लौवलौनो भूतां सङ्चदप्रभूलवेचधः 

यदुत श्रोत्रः विक्रमेख वसेन गगनं प्रोत्पतन् उकछलम्फन् स्फजन् ह्डारख घोषः 

यस्य तथोक्तः घोरं दारं कवेत्निययः प्रतिदिशं भखिलान् स्वान् जन्तून् 
द्रादयन् ताडयन् कौपाविदटः भतएव शरसे रक्ते उच्छून स्फौते चत्तुपौ यसय 

दथाभूतः स॒न् प्रतिवनं वनं प्रति प्रविष्टः! सग्धराहत्तम् । । 
(ट) भाव्िदमाद् श्वह्, तस्येति! श्वद्शुतस्य भूतख भरतीतखय भविष्यतः 

भाविनी वा पदाचस्य वस्तुनः यत् प्रत्यचायमालः प्र्चवत् भाखमानलं तत् 

क्ाविकम् उदातम्। 

(ड) सुनिरिति। मरासा कृभसश्मवः योगौन््र; स्लनिः अगस्यः जयति 



दशमः परिच्छेदः1 ६९५ 

१ धेनेवचुलुक चौ दिव्यौ तौ मव्छकच्छपो? ॥ (ड) . 

धावा) शश्रासौदच्ननमतेति पण्डासि तव लोचने।, 

4 -. भाविभूषरसम्मारां सादात् कुवे तवाह्षतिम्॥ (ट) 

ज न चायं प्रसादाख्यो युणः। भूतमाविनोः प्रल्यच्ताय- 
{माणल तस्वाडेतुत्वात्। नच ब्रदुभुतो रसः। विस्पय प्रति 

र शरस्य डेत॒त्वात्1 नच श्रतिश्योक्तिरलङ्कारः। श्रध्यवसाया- 

८: दात्। नच अ्चान्तिमान्। भूतभाविनोभरं तभावितयैव 

प्रकाशनात् न च खभावोक्तिः। तस्य लौकिकवस्तुगतसच्छ- 

घमेसखमावस्यैव यथावदणनं खरूपम्, चरस्य तु वस्तुनः प्रत्य 
क्षायमाणएत्रूपो विच्छित्तिविशपोऽस्तौति यदि पुनवंस्तुनः 

कचित् खभावोक्तावपि श्रस्या विच्छिततेः सम्यवस्तदटोभयोः 
, सद्धरः । 
| अनातपतरोऽप्ययमन लच्यते 

| सितातपत्रैरिव सवतो ठतः। 
' `. ` अचाससेऽप्वेष सटैव वीज्यते | 

विलासवालव्यजनेन कोऽप्ययम्” ॥ (ण) . 

श्रत प्रत्यत्तायसाणस्यैव व्णनान्नायमलङ्ारः। वगनाव- 
1 
/ येन भरगैन एकपुनुके एकसिन् ग्ड तौ दिव्यै मन्छक्च्छपौदटटौ। समुद्र 

\| पामकाले न्ड स्मसद्ेय खड पातालनिखययोर्मग्यकूरमयोरषयुत्यानादिति 
| सावः। 

१ पते सरोतपदावरय पदृसुतख प्रत्वखायमाणतम्) 

(ट) भास्दिति। भव पक्ननमाखोदिति तव लोशते नयने पश्यासि 

सष साति भाविनः सृपष्ठानां उमायाः सुसहा यय्यासतारभीं उखाचात् कुं 

पण्यामौव्यदः। 

५ सप्र भूतभाविनोरभयोप्पिप्रष्दडायसपववम्। 

(ष्ट) चनासपलष्ति। चयम् अनातपः हवरद्टितीऽपि चितातपवै. 

-स्द सर्पतः उमन्तात् एतः चाठतः श्यते ! एप अवामरः पयिसूदेव विलास. 

ष्या्न्य्तनेन पत्ते खतः को$पि शयम् च्णोकडामान्दगुपः पुदष द्रति भावः। 



६१६ सादित्यदर्पणम् | 

सरेन प्रत्यत्तायमाणल्स्य भ्रस्यं खरूपत्वात्। यत् एनः प्रत्य 

चायमाणस्यापि वर्मन प्रत्यच्तायमाणलव' तत्न श्रयमलङ्गरो 

भवितु युक्तः। यथोदाष्रते ^श्रासो दच्जनम्” इत्यादौ । 

लोकातिशवयसम्पत्तिवणनो दात्तसुच्यते 1 

यदापि प्रस्त॒तस्याङ्ग महताञ्चरितं भवेत् ॥ 
७५२ ॥ [त्] ̀ 

क्रमेण उदाहरणम्} 

श्रघःल्लतास्रोधरमर्डलानां यस्यां श शाडइनेपलकुटिमानाम् 1 

च्योतखानिपातात् चरतां पयोभि, केलीवनं ठद्दिसुरो करोति? 

| (थ) 

^नाभिप्रभिन्नास्बुरहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा 1 । 

प्रसं युगान्तोचितयोगनिद्रः संत्य लोकान् पुरषोऽधिशेते ॥ 
(द) 

रसभावी तदामासमी भावस्य प्रशमस्तधा । 

(त) उदात्तमाई लौकेति। लोकातिश्रयसम्प्र्तिवना भ्रलौकिक- 

सुरद्धिवपनं यदा मतां चरितं प्रम्तुतख प्रलतख वर्युनौयख इत्यध; भरद" भवेत् । 

तत् उदात्तम् उचखते। 

(ध) भ्रधष्ति। नगरौदणनमिदम् यश्य पुर्याम् .घधःछतानि च्रम्नी- 

घरमणडलानि यैः श्रयद्पाष्णामिन्यधेः शाङ्गोपलङ्ष्िमानां चन्दरकान्तमण्पि- 
निर्मितरदमूमौनां न्योत्चानिपाताव् चरतां पयोभिः नक्लैः केलीवनं क्रौडाकाननं 

द्धम् उरोकरोति भ्रद्रोकरोति गच्छतीव । उपनातिढत्तम् । 

घवालौकिकखमद्धिव्ंनम्। 

(द) भामौति। समुद्रवनमिदम् । युगान्ते कल्पान्ते उचिता भभ्यला 

योगनिद्रा यस्य तादृशः परुषः नारायणय; मासे; प्रसिन्रम् उय्यितं यत् अरम्दसद् 
पप्र तदेव भाखनं यग् तधोक्तेन प्रथमेन घाता ब्रह्मणा संघेयसानः खन् खोकान् 

गन्ति संद रसु समुद्रम् भषिेते। 

पत्र हतो नाराय चरितं प्रप्तुतख समुद्र माइात्मप्रकटनेम भ्रम् ) 
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` शुकभूतल्वमायान्ति बदालक्घतयलद्ा ॥ 

रसवत प्रेय अजस समाडहितासात क्रमात् ॥. 

| | .  -७५३॥ [घि] 

तदाभासौ | रसाभासो भावाभास 1 ततर स्खयोगाद्रघ- 

उदलङ्धारो यथा। “त्वं स र्खनोतका्पी" इल्यादि। 

रत्र श्रद्गारः करुणस्याङ्गम् 1 एवमन्यत्रापि} ग्रकष्ट- ` 

प्रिथलवात् प्रेयः। यथा सम। 

«च्रामीलितालसविवत्तिततारकाच्छ 

सत्वार्ठवन्धनदरश्चघ्रवाडइवक्लौम् 1 

` प्रखेटवारिकणिकाचि तगण्डविस्वां 

संस्यत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः" ॥ (न) | 

रत्र सम्भोगशृङ्गारः स्यरणाख्यमावस्याङ् स च विप्र 

 ऋ्लम्धरस्य । ऊर्जो बलम् 1 अनीचिव्यप्रहत्तौ तदत्रास्तौत्यूजेखिः । 

यथ । + 

“वनेऽखिच कालता सक्ताः परिद्त्य निजच्ियः 1 

(घ) रसेति। यदा रखः भावः रसाभासः भावाभाखः तथा भावप्रशमः , 

. गौभूतत्वम् श्रप्रधानभ्रावस् आयान्ति प्राभरवन्ति तदा क्रमात् रखवदलङ्ारः 

प्रेयोऽलडारः चसर्जस्विनानालगरः तथा सर्माह्ितसलद्गारः भवन्ति, चत्र रसा- 
भासी मादामसिश्च उभाव्रेव उजखिनासरा शलद्भारण व्यपदिश्येते, 

(न) परानौखितेति। श्रासौलिते ईषत्सद्ुचिते भ्रलसं या तघा विव- 
त्तिते चाकिते तारे ययोः ताद्ग अलिणी यास्तं सुरतान्ते लिद्ाषेथपरामिति 
शावः सम करवन्धने कण्टाचिह्न्ने दग्द्रथा ईषत् शियिला वाहइवज्नौ वखासया- 
विधां तथा प्रखेदवारिकपिकाभिः सुरतग्रमात् सुञ्ञातप्रहट्सेद विन्टभिः श्रावितं 
म्याप्त' गर्टविष्व. दपोलसण्डलं यद्या: ताभी तां मत्कान्तां निशं सततं संसं 
सन्तः परन्तःकरपं स्षान्तिंन एति न गच्छति। सख्खायं प्रति कखविदटक्तः) , 
९मन्ततिलक्तं हच्म् 4 

-९११. कने दति । सवदुतिसियि् | दे सवच्विति भध्यादायै, ऽचिन्दा ` 



६१८ साहित्यदर्पणम्, 

त्वहैरिवनितादन्दे पुलिन्दाः कुवते रतिम्” ॥ (प) 

अत्र॒ ङ्गारामासो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्। एवं. 

मावामासोऽपि। समादितं परोदहारः (फ) यथा) 

“अविरलकरवालकस्यने- 

सवकुटौ तजंनगरजनेसुं ड; । 

ट्टे तव वैरिणां मटः 

सगत: ्ञापि तवेद्णेत्तरणात्” ॥ (ब) ` 

प्रत्र मटाख्यभावस्य प्रथमो राजविघयरतिसावस्याङ्गम् 

भावस्य चोदये सन्धौ 

मिश्रतवे च तदाख्यका ॥ ७१४ ॥ 
तदाख्यका भावोद्यभावसन्धिभावशवलनामानोऽलद्ारःः) ` 

क्रभेण उदाहरणम् । । 

““मधुपानप्रहत्तास्ते सुद्टद्धिः सदह वैरिएः । 

सुला कुतोऽपि तन्नाम लेभिरे विषमां दशाम् ॥ (म) 

च्रत्र व्रासाद्यो राजविषयरतिभावस्याङ्गम् । 

“जन्तान्तरौ णएरमणस्याङ्गसङ्गसमुत्सुका 1 

सेच्छनातिविग्रोषाः वने ्रखलकलासक्ता निजखिथः परि्त्य परिग्यन्य तदः 

वैरिणं शतृष्णां वनितादन्टे कान्ासमूै रतिं विारं कुवत । 

(फ) परि्ारः परिव्यागः विलय इति यावत्| 

(च) स्विरलेति। ई राजन् } अविरलैः घनैः उन्ततैरिव्ययः करवालानां . 

मीना कम्पनैः भास्फालनैः तथा सुहु; पनः पुनः भुकटीभिसर्जनैः गर्ज॑नैख्च तद 

दैरिणिां मदः गर्वः दट्गे ट्टः, ख सदः चणात् तवं ददे द्थनमातेक्ञापि गतः 

दिलयं प्राप्त द्यः 

(भ) भावस्येति। भावस्य उदये, सन्धौ निखलं च गुखौभावापन्र एति 

शेषः तद्दा्यकाः तत्रामानः भ्रलङ्ाराः भवन्ति । 

, (म) मध्विति। ते वैरिणः अत्रव; सृषदधिः सद मधपानेः प्रहताः भिं 

फुतोरऽप तष नाम बुला विषमां वैक्तन्यकारिषीं दमाम् भव्यां देभिरे प्राएः 1: 
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सलल्ना चान्तिके सख्याः पातु नः पावती सदा" ॥ (व) 

परत्रौत्स कयन्व्जयोश्च सन्िर्देवताविषयरतसावस्याङ्गम् । 

पश्येत् कथिच्वल चपल २! का त्वराहं कुमारौ 

हस्तालग्व' वितर चदहद्धाव्यतृक्रमः कासि यासि?। 

ल्यः पृ्वौ परिठट् ! भवदिदिषोऽर्णखत्त्तः 

कन्या कचित् फएलकिमसलयान्ाददानासिघत्ते ॥ (र) 

अत्र शङ्काखूयाष्ठतिस्टृतिच्रमदैन्यविवोधोत्सुक्यानां शव- 
लतां राजविषयरतिभावस्याङ्गम् (ल)। ८व) दह केचिदा 

“वाचवाचकरूपालद्करणसुखेन रसाद्युपकारका एवालद्भाराः) 

रस्तु वाच्यवाचकाभ्यासुपकार्य्या एकेतिन तेषासमलद्ारता 

भट्धिक् युक्ता” इति, भन्चे तु “रसाद्युपकारसालेरेहालङ्घति- 

2 
न 4 

४ श्रत तासख भाव्ख उदयः राजविपयरते रङ्गम् 1 
(य) जन्पान्तरौरोति। नन्प्ान्तरौणस्य पूर्वजन्मनि सूतस्य रमण्स्य पतेः 

रस्य श्रद्रसङर खप्ुतृसुका तएव सख्या पन्तिदे समौपे सलव्या प्रर्बती सदा 

नः अष्मान् पातु रतु 

(य) प्रष्येदिति। रान्न स्तुतिरियम् कशित् पश्येत्, रे चपल! चठ 

गच्छ, फालत्वरा भीत्मुक्यम्, रहं कुमारौ घलातपरिप्या, इस्तालस्बः वितर 

, हसं गह्ारेलधः, इहा दैन्यसूदकमव्यवसेतत्, व्यृतृक्रमः भं राजकन्या 

५. कर्घासससघममनातिं दृशानौति धपौगामितम् श्रि तं छ याषि-? ड 

भष्वोपरिष्ट् । प्रथिवोपते | भराहत्तेः वनाद्रयखय भवहिदहिषः भवद्विपोः 

कन्या फलकिमललयानि घाददाना उिन्वतौ सतौ कित् वरयुवानमिति भावः 

एस्यम् उक्तप्रकारम् परभिधपे कवयति । ग्िरिपौहत्तम् 1 

(ख) भरवेति। पथ्चेत् किदिति णङा, चल चपले दति चसूया, का 

त्वरेति तिः, भर ठुमारौति ख्यतिः, ईस्ताचन्वः वितर दति चरमः, इड डति 
देन्ये व्यतु्रस पति विसोषः, कठि यामेति चौत्सुक्यम्, एतेषां प्रवदता 
निदणम् | 

(व) प्रेति। वाच्यद्राचकण्पा्ङ्रण्छडेन । वाच्यमभिधैयं वाचकाः 
न्दः तयो; सपवो; भरदरपषडेन भोसानननदारेम् इये; रसादीनाम् 
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९२० सादहिव्यद पणम् । 

व्यणठेणो भाक्लधिरन्तनप्रसिहया अङ्काय एव इति, अपरे 
च ^रसाद्युपकारसाटेनाल्ारतवं मुख्यता रङपकादौ वाचायु- 

पधानम् अजागन्तसतनन्धायवेन” इति, चरमियुक्तास्तु “खव्यच्नक- 

वाच्वाचकान्युपऊहैरङ्गभूतेः रसादिसिरङ्किनो रसादेवीचवा- 
दक्तोपस्कारदारसोपकुवद्भरलह् तिव्यपदेष्णे लभ्यते, समा- 

सोक्तेतु नावकादिव्यवहारमात्रस्वेवालङ्घतितान तु माखा- 

ठस्य, तस्योक्तारौतिविरदात्” इति मन्यते । अतएव ध्वनि- 

कारेलोक्तम् ! (व) 

प्रघाने$त्र वाक्याये यचाङ्न्तु रसादटयः। 

काव्ये तस्तिन्रलद्घारो रसादिरिति ये मतिरिति" ॥ (श) 

यदि च रसाद्युपकारसमात्रेणालङ्कतित्वः तदा वाचकाः 
दिष्वपि तथा प्रसज्येत (ष)। एवच्च यच विदतं ^रसरादौ-. 

उपकारकाः पौपका रसादयः रमभावतदाभास्मावप्रशमभावोदयमावदनि- 

भातग्रषलताः पवोक्ता ्रलर्तित्यपदैग्रभाज दरति शेषः वाच्यवाचकोभ्याम् श्रध 

श््टभ्याम् । भाक्तः गौणः। चिरन्तनप्रसिष्धया प्राचीनमतेनेत्यधः। रसा. 

दटीति। रसाष्टौनासुपक्षारकत्वं श्रन्तङ्गरत्वसिति सुखयलचखसमिति भावः. 

दाद्ाद्ुषधानं वाचखवाचक्तालङरणमिल्यवः। शजागलस्तनन्वायेनेति। यधा 

छागस्य गलदेगवर्तो सनः दुग्धालुपयोगितया निष्ृ्योजनः तथा रसारैरुप- 

सारकल्वाभावेन प्रलतानुपयागौयव्ः। शअभिवुक्ता मान्या; | खव्यञ्चकेति । 

रनव्यञ्नका ये वाच्यवाचकाः भ्रयेशब्दाः तैः उपजतैः पुष्टिं नीतैः अद्धमूतैः 

प्रधानतया स्थितैः। चद्धिनः सुख्छम्य। दाच्यवाचकोपारहारेण ध्र. 

ष्व्टाभ्यां य उप्कारः स एव हारं तेन । उक्तरौतिविरडादिति वाच. 

दाचकापन्कारदरेप रसाद्युपकारद्लामावादिल्यघेः। 

(श) प्रधानैदति। यच वाकां प्रघाने चन्यत्र चन्दस्िन् रसादौ 

रसाटयः श्रादविपदैन भाव्रादिपरिगष्टः। श्रङ्म् प्राधान्येन स्थिता द्व्यघेः। 

तन् काचे वाक्यायं रसादिः नलद्ारः भवति दति मै मम मतिः। ॥ 
(ष) वाचकाटिष्ठिति। तया चलङ्भारवमिव्धः। परस्त  निरा्लतं 

गाच्यवाचङ्ाचरर्सुदेन रठायुपकारक्रलाभावादिति भावः। 
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नामद्धिते रसवदावयालद्धारः अङ्गत्वे तु दितीयोदात्तालद्गारः” 

तदपि परास्तम् । 

यद्येत एवालङद्गाराः परस्परविमिथितःः 

तदा पृथगलङ्ारौ संखृषटिः सङ्रस्तथा ॥ 

७५५ ॥ [स] 

यथा लौकि्कालङ्ाराणामपि परस्यरसिखणे एथक् चास- 

त्वेन प्रधगलद्भलारत्व' तथोक्रूपाणां काव्यालद्गाराणामपि 

परस्परमिखत्वं संखणिसङ्कराख्यौ पथ गलद्ारौ । तत्र । 
१ > [अस् (१ 

मिघोऽनपेक्तयतेषां 

स्थितिः संखष्टिरुच्यते ॥ ७५६ [ह] 

एतेषां शब्दार्घाल्द्धा राणाम् ! यथा । 

न्टेवः पायादपायान्न स्मेरेन्दौोवरलो चनः । 

संसारष्वान्तविष्वंसदहंसः कंसनिसुटनः” ॥ (त्त) 

रच न्पायादपायात्" इति यमकम् ! “संसारेति रादौ 

चातुप्रासं इति शन्दालद्गरयोः संखूष्टः । दितौये पाटे उपमा 

(स) भना सुंखषिखङ्राख्यावखडारावाइ यदीति । यदि एते पूर्वोक्ता 

एव रलड्ाराः परस्मरं विभिधिताः भव्न्ति तदा संखटिः तथा स्ङ्रष्ति 

भासानौ एधक् भित्र भ्रड्गारौ स्यातामिति षः । 
(ष्ट) उंखषमाह सिघ द्रति मिवः अन्योन्यम् भनवेचया परस्परापे्ां 

विनेव्यघः एतेषाम् प्लङ्ाराणां षटवचनमुप्लच्यं दयोरपि भ्रदङ्ारथोः खितिः 
खंखटिः उच्यते । ६ 

(ष) दैरद्ति। सरे विकसिते इन्दीवरे एद लोचने यश्ठ तघोक्तः, 

खंखार एव ध्वान्तं तिभिरं तख विष्वे्े इषः सव्यः कंखनिष्द्नः कंखारिः दैवः 
फणः भपायात्-घाषदः न भषन् पायात् रदतु। 



६२२ सादित्यदपणम् 1 

हितौयादे च रूपक्षमिव्य्थालद्ास्योः संखुष्टिः। उभयोः 

सि तत्वाच्छब्दार्यालङ्कारसं खष्टिः 1 

चङ्गाङ्कितेऽलङ्कतीनां तददेकाश्रयश्छिता । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्रस्तिविधः पुनः ॥ 

७५७ ॥ [क| 

अद्गाङ्धिभावो यथा। । 

"शआ्रक्षष्टवेगविगलद्गजगीन्द्रभोग- 

निर्मकपट्परिवष्टनयास्वुराशेः । 
सन्यव्यथाव्युपश्नमा्॑मिवाश यस्य 
मन्दाकिनौ चिरमवेष्टत पादमूले ॥ (ख) 

श्रत निर्मोकपद्टापवेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपह्ुतिः। 
माच मन्दाकिन्या वस्तुषत्तेन यत्पादमूलकैष्टनं तच्चरणसूर्- 

तिष्टनमिति द्चेषमुलखयापयतौोति तस्याङ्गम्। च्ेषश्च पादमूल- 

वेष्टनमेद । चरगसनूलवेटनमित्यतिशयोक्तरक्गम्, अरतिशयोक्तिश्च 

^मन्यव्यधाव्युपश्मार्थमिव” इल्युकर नाया अङ्गम् । उन्नता 
च चम्ब॒रागिमन्दाकिन्योनीयकनायिकाव्यवदहारं गमयतीति. 

समासोक्तेरङ्गम्। यथा वा। 

(क) खड्रमाद श्रद्रेति। श्रलङ्तौनाम् रद्गाद्गिते गुणप्रधानमभावे 

त्त् ता एकएव श्रायः भाषारः तत्र सखितौ तथा सन्दिग्धे च अतएव 

विविधः सखदुःरः भवति। 

(ख) भक्लटीति। श्रा: मसुद्रमन्यनखमये देवासुराणानुभवतः श्राक- 

षम्य यः वेगः तस्यात् विगलन् चलन् भुजगेन्द्रभोगसख वामुकिरैस्य यः 
निरमोक्पद्रः परिव्यक्रलग्वशरनं तस्य परिवैटनया परिवैटनच्छलेनेव्यधेः -भस्वुराओेः 
समद्र पद्युरिति मावः मन्वव्यघायाः मन्यनजनितपीड़ायाः व्यपथ्मार्थमिव 
भा श्धीध्रं मन्दाकिनी मङ्गा यख नारायण्ख पादमूले पतते चरणसमीपे च 
विम् पपैटत श्रवत् छंवाहनाधेमतिष्टच । वसन्ततिलकं दत्तस् | 



| 
| 
~ 
भद्दसिति सुखं निर्दिश्य चन्द्रलवारोपाद्रूपकं, श्रवा इदमिति 

१ | 

दशमः परिच्छ्टः। ६२३ 

शश्रनुरामवतौ सख्या दिवसस्तत्पुरःखरः। 
श्रो ! देवगतिशिता तथापि न समागसः५ ॥ (ग) 

परत समासोक्तिविशेषोकतेरङ्गम् । सन्दे ह सङ्रो यया । 

` ` “इदमाभाति गगने यिन्दानं सन्ततं तमः 

अमन्दनयनानन्दकरं सर्डलमैन्दवम्” ५ (घ) 

रत किं सुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिश्योक्तिः उत 

{मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च योरपि प्रकतयोरेकधर्मामिचम्बन्धा 

 {तख्ययोगिता, घ्राह्ो खिचन्दरस्याप्रसतत्वादौपकं, किंवा विशे 

(9 सुखस्य गम्यत्वात् समासोक्तिः, यदाऽप्रस्त- 

| 
तचन्द्रवणनया प्रस्त॒तस्व मुखस्यावगतिरित्यप्रस्ततप्रशंसा, यहा 

सन्पधोदौप्रनः ,कालः खकायथभूतचन्द्रवणनासुखेन वर्णित 

` {इति प्रव्यायोक्तिरिति वद्धनामलद्धाराणां सन्देहात् सन्दे 
| सद्धरः, यथा वा मुखचन्द्रं प्यासौत्यत्र किं मुख चन्द्र इवेत्यु- 

| | 
यारकतरस्य सद्धावन पुननसन्दहः। यथा सुचन्द्र चुस्वात 

प्रमा उत चन्द्र एषेति रूपकमिति सन्देद्धः, साघधकवाधकयोह- 

द्रव्यत चुस्वनं सुखस्यानुकूलमित्युपमायाः साधकं, चन्द्रस्य 

त॒ प्रतिकूलमिति खूपकस्य वाधकम्। “सुखचन्द्रः प्रकाशतः 

-_ " ~ -+ ~~~ 

= 

म 

(म) चनुरागोति। खन्या शनुरागवतौ दीद्धिन्यवतौप्रेमवतो च, दिवः 

तच्छा: सम्यायाः पुरःसरः प्ररोदर्तीं। पो घाश्यें देदगतिष्िवा पटुता, 

तष।पि धतुरागवचे पुरोवर्तितवे वेत्यधेः न मागमः न खर्मनम्। 

(घ) द्रदमिति। उन्तते निवि तमः अन्धकारं भिन्दानं खउष्टवत् 

अमन्दं यधा तथा नयनयो; द्वागन्दषटरम् न्दं दानद सरडरनिदम् भामाति 

रालते। 

(डः) साधडेति। ाध्कं इष्दतदा छउपसागनिष्ट साधम्यं सप्टश 



1, ९ < 

६२४ साहद्िल्दपष्ठत् ॥. 

दूत्यद प्रकागाख्यो घर्मो सपकस्य साघको मुखे उपचरितलेन : 

सन्नवतोति नोपमावाधक्तः (ङ ) 1 

नराज्जनारायमं लच्छीस्त्वामालिङ्कति निभरम्” ॥ ( च ) 

श्रव योषित आलिङ्गने नायकस्य खद्थेनोचितसिति 

नस्य यालिङ्गनस्व राजन्यस्वादुपमावाघकं नारायणे सन्ब- 

वादूपकीम् 1 एवं 

“वदनास्रुजनेणाच्छर माति चद्चललो चनम्” । ( छ ) 

श्रच वदने लोचनस्य सन्मवादुपमायाः साधकता, श्रस्वुजे 

च श्रसश्भवाटूपकस्य वाघकता । एवं “सुन्दरं वदनास्वुजन्” 

दृत्यारौ साधारपधमप्रयोगे, “उपमितं व्याघ्रादिभिः खामा- 

त्याप्रयोगी" इति वचनादुपसासमासो न सम्भवतीति उपः 

मावा वाधकः। एवच्चा्र मयूरव्यंखकादिलाद्रूपकसमास 

एव एकाययानुप्रवेगो यधा मम। 

“वाटाच्ेषापौपत् दणमपि निरौचेत यदिषा 

तटानन्दः सान्द्र; स्फुरति पिहिताशेषदिधयः 1 

मरोमाच्चोदच्चत्वुचकलसनिर्भित्नवसनः 

परोरग्भारन्ः क इव भवितान्भोरुदट थः” ॥ (ज) 

साधकम् छपमाया षाघकं तदा सष्यतया छपर्तेयनिष्टः साधभ्यम् उपमायाः 

माकं स्पदष्ट वाधक तयोरेकतरय साघकङ्ख वाचक वा द्दयधः। ` 
(घ) राञेति। रावा एव नारायणः तं लां लष्छीः निर्भरं गादम् 

पणिटरति भाग्रवतौययैः। 

(द्) एदमिति। एपाच्याः इरिपाच्याः चचक्ठे खोघने यस्य तथाविधं 
येद्मम् शम्यडमिवतत् माति शोमते। 

(श) षटादेदापोति) यदिसखा कटाचैय दूपत् मपि अत्पचण्मपि 
(ररर परमोत (त ~ ५ २ 
4 <न परमत वदा िदधितः पाच्छादितः शेयः विषयः; चेन तार्थः खानः 



दयः परिच्छद! ६६य् 

[न ~ 

तुग्र: । णवं च च्र्रैवातुप्रादयापचन्द्यारयीः। चया वा] 

संदारव्यान्तविर्यनः इत्यंच स्यक्ताटुव्रामयोः चाचा! 
॥ वि ् दत्य ~~ स्वका ~+ कुरवका रवकारणतां ययु इरव्यत्र रवका रवकरा इत्यक 

कठ 

पकारवकार इव्येकनिति यसक्योः। ययो वां) 

. दधियुश्रपयोरदस्मपमु पडिश्खानादण्मु टिग्रसेयु। 

 मोदद्र पयारिश्रमौ ~ ~~ => 
५ श्रां यद्धि मेर्विदायम्? (१) (भि) 

1 ॥ | ,€ 61 ६२, भभ (६ ५ १९ ४ >), ह| ६, | | ५९| [ १। [म [३ {9} 
४ श्रमी 

रल पड्म) 
[न ~~ न प्रविद्म 

तपस्य! पष्यकचासाानक्यु दत च्यक प्रदम् । 

~ प्रन्द ~ ~~ --> ~~~ ऊर <~-->--~ 
५१; श-म्नदतटःटग नलद उद्र ददु १ट्टद्यु { 

सकन वन्दन र नन अर , =< = 
ट अय -गदन्रा गः दन नठरटन्छारःम् इ ब्द रः! 

॥ 

~ प्ट -दचदग्नः ~ -~--- ट दधः दष्टः न न्योटटाः ग च्टयय ददन 



६२६ साहिव्टपंणम्। 

वावद्ममन्ननटुनिमानना यौरनारायरस्याङ्गसलङ्करोति । 
तावन्मनः सस््टयन् कवौनामेष प्रवन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ॥ 

दति सादह्ित्वदपणे दशमः परिच्छेदः ससाप्तः। 

समप्चेदं सादित्यदप॑णम् । 

हन्दानां गृचयं मदति उव्धवायते इवयधः। यवा पथिकेति सम्बोधनं प्यार 

पितेषु सैचेनेति भावः| दिवसेषु इयस्य विशेयरसिति ष वध्यम् 

इति यौजौवानन्दविद्ासागरभद्मदविरविता व्याख्या समाः । 




